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تقدبم

تقديم

أعدتهاالتىالماجستيرأطروحةالعربىللقارئأقدمأنويشرفنىيسعدنى

عهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة:بعنوان"إماممحمودالسيد"هنادىالباحثة

1118512-1100)الأولبلدوينالملك - 494 /rإشرافىتحتوذلك،(ـه

سمس.عينجامعة-الاداببكليةالأستاذرمضانأحمد.دمعبالاستراك

ثرية،ببليوغرافيةقائمةإلىورجعتبالتقدير،جديراجهداالطالبةبذلتلقد

اللامعالحبروهو،اللاتينيةللنصوصمستريحمنصورالأبترجمةعنوأفادت

مما،ترحاببكلبابهطرقباحثلكلالعلميةخدماتهوالمقدم،اللاتينيةاللغةفى

الرفيع.خلقهعكس

حصلتمتميزةعلميةدراسةلديناإن-مبالغةدون-القولنستطيعوالآن

اللاتينية،المقدسبيتلمملكةالمؤسسالصليبىالملكعنممتازتقديرعلىصاحبتها

فهممقدورهفىيكونعمرهأحداثويتفهميدرسهومن،الأولبلدوينبهوأعنى

م،29،عاممنأغسطسفىعكامنمطرودينخروجهمحتىالصليبيينتاريخ

الغازىالكيانلذلكالتأسيمسسنواتهىحكمهاعواملأن؟مبالغةدونما

الدخيل.

فىأطروحتهابصدورالسيد""هنادىالطالبةأهنئكىالفرصةهذهأغتنمإننى
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

عصردراسةيعشقمنوكذلك،مكانكلفىالباحثونيطالعهاحتىكتاب

الصليبية.الحروب

الشرقبينالعلاقاتسمنارفتياتإحدىهىالباحثةأنإلىالإسارةأغفلولا

أتشرفوالذىسمس،عينجامعة-الآداببكليةالوسطىالعصورفىوالغرب

أحمدمثل:،متميزةنجيبةمجموعةتكوينفىالمذكورالسمنارساهموقد،برئاسته

هدى،عثمانصفاءالسيد،هنادى،كاملسيماء،كاملمحمود،كاولياسر،اللهعبد

الجوهرى.نهى،الويسى

مجالفىمهماعلمئاحدثايعدالمتخصصةالدراسةهذهصدورفإنوهكذا،

المتخصصينالباحثينأنوأتصور،الشامبلادفىالصليبيةالحروبتاريخدراسة

تقدير.بكلسيسحقبلونهالجادين

التوفيق،ولىتعالىوالله

عوضمؤنسمحمد.د.أ

الوسطىالعصورتاريخأستاذ

سمسعينجامعة-الآدابكلية

14
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مةمقلى

مةمقلى

عهدفىالصليبيةالمقدسبيت"مملكةموضوعبالدراسةالبحثهذايتناول

هـ(512-494/م1118-1100منالممتدةألفترة)فى"الأولبلدوبنالملك

نشأتهحيثمنالعربيةالأرضعلىزرعالذىالصليبىالكياندراسةلمحاولة

منه.الإسلاميهالقواتوموقف،المملكةهذهداخلوتكوينه

كموضوعالأولبلدوينالملكاختيارإلىالباحثةدفعتالتىالأسبابأهمومن

هذافىمتخصصعلمىعملمنالوسطىالعصورتاريخمكتبةخلو،للدراسة

السياسيةالناحيةمنكمؤسسالأولبلدوينالملكعنكتبمارغم،الموضوع

ضرورةالباحثةرأت،ولذلك.الصليبيةالحروبتاريخعنعامةدراساتضمن

غيرإلىاجتماعيةأواقتصاديةكانتسواء-الأخرىالحضاريةالجوانبتبرزأن

..الداخلمنالصليبىالكيانلدراسةمحاولةفى-ذلك

علىالاستيلاءمثل:مثعددة،إنجازاتعهدهفىالصليبيةالمملكةسهدتفقد

لهاومخططمدروسةأماكنفىالاستراتيجيةالقلاعوبناءالشامى،الساحلمعظم

منالمليبىالهدفوكان.معهالكنيسةودورالكنيسةمعدورهإلىبالإضافة،بدقة

فالهدف،أخرىأهدافهناككانتوإنما،وحدهالدينىالباعثليسالتكوينهذا

التجاريةالأساطيلبهقامتماذلكعلىوالدليلواضحا،كانالاقتصادى

مطمعالشرقفثروات،ومكاسبامتيازاتمنعليهحصلتوماالإيطالية

15
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

وأزراعيةكانتسواءالبلادهذهخيراتالصليبيوناستغلكذلك،للجميع

تجارية.أوصناعية

الآتى:فىتمثلتفقدالدراسةمشاكلعنأما

بالأوضاعتتصلوواردةساردةكلفىتبحثأنالباحثةعلىكانأولا:

والاستعانةالدراسةفترةبعدوما،الدراسةفترةخلالفىوالاجتماعيةالاقتصادية

الإسلاميةسواءالمصادرمعظمن!ف،البحثفترةتفيدمتقدمةمصادرفىبإسارات

تتعرضولم،والعسكريةالسياسيةالنواحىعلىاهتمامهاانصبقدالصليبيةاو

علىكبيرةصعوبةسكلمماالأخرىالحضاريةبالنواحىالاهتماممنالدرجةبنفس

.الأوضاعتلكتناولفىالباحثة

قولبة.أواعتسافدوناستطاعتهاقدروتناقشتحللأنالباحثةعلىكانثانيا:

علىاهتمامهاانصبقدالإسلاميةالمصادرمعظمأنالدراسةمشكلاتمنثالثا:

منالملكهذابهقامماواغفال،الصليبيينضدالإسلامىالجهادحركةتناول

تناولعليناكانلذلك،عليهوركزتاللاتينيةالمصادرتناولتهماعكسعلى،أعمال

والصليبية.الإسلاميةالنظروجهتى

الحروبدراسةتناولوامنمعظملأنذلك،الأوروبيةالمركزيةمشكلةرابعا:

ثموألمانيا،وانجلترافرنساإلىانتماءاتهمبحكمتناولهاالحديثالعصرفىالصليبية

بهقامماعنلتدافعنظرهموجهاتجاءتثمومن،الأمريكيةالمتحدةالولايات

رسالةلتقديمجاءواأنهمتصويرهمومحاولةالتاريخىدورهموتمجيدالصليبين

ثرواتها)1(.ونهب،المنطقةلاستخرابجاءواأنهمالحقيقةوفى،حضارية

المستطاعقدروتحليلىوصفىسردىفهو،البحثعليهسارالذىالمنهجعنأما

محورينخلالمنالأولبلدوينالملكعهدفىالمقدسبيتمملكةدراسةإلىويتجه

-136_12القرنينفىالصيبيةالحروبتاريخدراسةإشكالية،!عأضواءعوض،مؤنسمحمد())

.276-274ص،م2003القاهرة.ط،الثالثالمجلد،والوسيطالإسلامىالتاريخحولية!ه7
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مةمقلى

ودورهالصليبىالملكلذلكالخارجيةالسياسةحوليدورأولهما:أساسيين

المسلمين.ضدوالعسكرىالسياسى

الاجتماعية،:النواحىحيثالحضاريةبالأوضاعفيهغالثانىالمحورأما

الرؤيةعلىالباحثةاعتمدتفقدثمومنوغيرها،،والعمرانية،والاقتصادية

بلدوينالملكعلىالتركيزعدمعلىالباحثةحرصتكذلك،للموضوعالشمولية

الصليبى.المشروعوهوكبيرمخططمنجزءااعتبارهولكن،فقطالأول

التمهيدفىتناولت،وخاتمةفصولوخمسةتمهمدإلى:البحثتقسيمتموقد

معرفتهثمللرها.أميراكانعندماالأولبلدوينالملكتتويجعلىالسابقةالمرحلة

عليها.ملكاليكونالمقدسبيتإلىورحيلهبويوندىفرىجودأخيهبموت

الساحلإخضاعتجاهالأولبلدوين"سياسة:بعنوانفهوالأولالفصلأما

الشامى،الساكلمعظمعلىالاستيلاءكيفيةوتناولتمصر".علوحملتهالشامى

مقاومةمنالمدنهذهبهقامتوما،وعسقلانصور،مدينتىعدامامدنهواحتلال

منالصليبيونبهقاموما،المدنهذهحمايةإمكانيةعنالإسلاميةالقواتوتخاذل

ثرواتها.نهبإلىبالإضافةعليها،استيلائهمأثناءفىبشعةمذابح

بدليلومنظمةصغيرةالحملةهذهكانتوكيفمصرعلىحملتهتناولتكذلك

نأدونتنيسوبحيرةالعريشإلىوصلتحتىالمصريةالأراضىفىتوغلتأنها

الحملةهذهن!فذلكمنوبالرغم،الفاطميةالقواتجانبمنمقاومةأىتلقى

صغيرةكانتأعدادهالأنالغزو،طابعلهاوليساستكشافى،طابعذاتكانت

.حينذاكالوليدةالصليبيةالمملكةإمكانياتنتيجة

ماوهو،الفعلىالغزووغدااستكشافاليومأنأوضحتالحملةهذهولكن

نأذلك،إلىأضفبعد،فيماممرعلىعمورىالملكحملاتمعيتضحسوف

وبعزلها،الشاممعخطيرادوراتلعبمصرأنايقنواالثاقبةبنظرتهمالصليبيين

المنطقة.علىالتسيديمكن

7"
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدصبيتمملكة

بلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوين"سياسة:فبعنوانالثانىالفصلأما

إلىافتقرتالتىالثلاثالرملةحملاتالفصلهذافىوتناولت"ا.والجزيرةالشام

المسلمونأظهرهماتناولإلىبالإضافة،الوقتعنصرواستغلالوالتدريبالتنظيم

انتصار.منحرانموقعةفى

الأقحوانةموقعةمنعنهأسفرتومامودودالدينسرفحملاتتناولتثم

انحادهم.فىالمسلمينقوةمنأظهرتهماإلىبالإضافة،الصليبيةالقواتوهزيمة

فهوانكيان،هذاعلىالقضاءفىالآمالتحطمتمودودالدينشرفبقتلولكن

زنكى،الدينعماد:الإسلامأبطالإلىامتدتالتىالإسلامىالجهادحركةباعث

الشعبيةالمقاومةفىورذلكإلىأضفالأيوبى،الدينوصلاحمحمود،الدينونور

الصليبى.الوجودذلكبداياتمنذ

وتناولت."الأولبلدوينعهدفىالحربية"العمارة:فبعنوانالثالثالفجلأما

المقامفىدفاعيةاخكونوالحصونللقلاعتشييدمنالصليبىالملكهذابهقاممافيه

هذهفىالقلاعهذهوءحكيفيةإلىبالإضافة،الثانىالمقامفىوهجومية،الأول

البشرىنقمالعنصركلةلمثجزئياحلالتكونواستغلالهاالاستراتيجيةالأماكن

الدخيل.الصليبىالكيانمنهاعانىالتى

تناولتوقد."الكنيسةتجاهالأولبلدوين"سياسة:فبعنوانالرابعالافصلأما

إقامةمنالدينرجالمنعالأولبلدوينالملكاستطاعكيفالفصلهذافى

رأسهموعلىأعدائهالهمخلممنفىدهاؤهوكذلك،المقدسبيتفىدينيةحكومة

دينية،حكومةيدتحتالمقدسبيتوضبعيحاولكانالذىدايمهبتالبطريرك

الكنيسةجعلإلىبالإضافة،عزلهواستطغله،تصدىالأولبلدوينالملكولكن

منالرغمعلىالصقليةالملكةمززواجهفىدوراتلعبأرنولفالبطريركبرئاسة

الكنسيةوالاقطاعاتالمنحذلكإلىأض!.اقتصاديةلدوافعوذلك،متزوجأنه

والأدهـبىة.للكنائسوهبتا!تى

8"
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مةمقلى

بيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصادية"الأوضاع:فبعنوانالخامسالفصلأما

حيثمنالاقتصاديةالأوضاعفيهتناولتوقد"ا.الأولبلدوينعهدفىالمقدس

حيث:منالاجت!عيةالأوضاعثم،والتجارىوالصناعى،،الزراعىالنشاط

والمأكل،،والملبس،والمسكن،الدينيةلأعيادوا،المجتمعوطبقات،السكانيةالتركيبة

الصليبى.الحكمتحتوالمسلمين،الإسلاميةالصليبيةالعلاقاتوكذلك

التىوالنقاطالقضايالأهمفيهاتعرضتلبحثهاخاتمهالباحثةوضعتوأخيرا،

والنقاطالقضاياإلىالإسارةمعإليها،التوصلتمالتىالنتائجوأهمتحليلها،3

الدراسة.فصولمدىعلبالمناقشةالباحثةتناولتهاالتىالمحورية

وعظممبشكرىوأتوجه،العملهذاإنجازعلىأعاننىالذىوجلعزاللهأحمد

بكليةالتاريخبقسمالمتفرغالأستاذأحمدرمضانأحمدالدكتورالأستاذإلىتقديرى

وعلى،الرسالةهذهعلىالإ!ثرافبقبولتفضلهعلىسمسعينجامعةالآداب

الدراسة.أفادتالتىالسديدةتوجهاته

العصورأستاذعوضمؤذسمحمدالدكتورالأستاذإلىتقديرىبعظيمأتوجهكما

للباحثةقدمهماكلعلىسمس،عينجامعةالآداببكليةالتاريخبقسمالوسطى

بوقتهالباحثةعلىيبخلولمكثيرا،الدراسةأثرتوإرشاداتوأفكارنصائحمن

لاكماالدراسةهذهأفادتالتىوالمراجعالمصادرمنبالعديدوأمدنى،وجهده

الآباءبديرمستريحمنصورالأبإلىوالتقديربالشكرأتقدمأنيفوتنى

ثنايافىوردتالئاللاتينيةالنصو!ترجمةعلىكثيراعاوننىالذىالفرنسيسكان

الدراسة.

تعالىالنهوأسأل،نفسىفمنأخطأتوإن،تعالىاللهفمنأصبتفإنوأخيرا،

بعفالنفع.الدراسةهذهفىيكونأن

!!!
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بالمصادرالتعريف

الأولبلدوينالصليبىالملكتاريخبمصادرالتعريفالعرضهذايتناول

1118 - 1100( Baldwin Iوالمصادرللوثائقويتعرض،(ـه512-494/م

.الرحلاتأوالحولياتكتبإلىلإضافةبا،والعربيةاللاتينية

فىفيأتى،الدراسةموضوعأفادتالتىوالسجلاتالوثائقبأهميتعلقفيماأما

فىمريمالسيدةبديرالخاصةالمقدسةالأرضوامتيازاتوعقودوثائقمقدمتها:

نشرهاعلىعملالتى،(1)(مريمالسيدةوادىأوجهنم)وادىجوسفاتوادى

.Delabordeديلابوردهنرى

أكبرمنيعدكانجوسفاتوادىفىمريمالقديسةديرأنإلىالإسارة،وتجدر

داخلوالإقطاعاتالمححمنكثيرعلىحصلوقد،المقدسةالأراضىفىالأديرة

نشاطاتعنمهمةمعلوماتمريمالقديسةديرعقودوتناولت،الصليبيةالمملكة

إصلاحفىودورهمالدينيةالمستوطناتفىوبخاصة،الصليبيينالمستوطنين

الزراعية.المحاصيلرىأجلمنإليهاالقنواتوسقالزراعيةالأراضى

1( Delaborde H.F, Chartes de Terre- Sainte provement de L' Abbaye de Notre- Dame de)

.1880Josphat, Paris

وخلالغربا،صهيونوجبلسرقا،الزيتونجبلبينالمقدسبيتلهثرقجوسفاتوادىيقع

وادىil،مريموادىأو،جهنموادى:مثلمتعددةأسماءالمؤرخونعليهأطلقالرسطىالعصور

الرحالةمنالعديدمؤلفات?SjJالوادىذلكإلىالإشارةوردتوقد.سلوانوادىأوالنار،

مؤن!رمحمد.ذلكبعدوحتىفلسطينفىالصليبيةالسيادةعهدخلالالمنطقةزارواالذينالأوربيين

1992القاهرة.طميلادية،1187_1099الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالأوربيونالرحالةعوض،

.65ص،م
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الأولبلدوينالملكعهدؤالصليبيةالمقدسبيتمملكة

نأإلىالإسارةوتجدر،("المقدسبيتفىالقيامةكنيسةسجلوثائقهناككذلك

الباحثينمنعددقبلمناهتماماوجدالمقدسبيتفىالقيامةكنيسةسجل

deروزيردوأوجينقام،م1849سنةففى،الغربيين Roziereبنشره(2س!*ح!داسلأ

اللاتينيةالكنيسةاباءمؤلفاتمن،55الجزءفىالسجلنشركذلك.يحققهأندون

(Patrologio latino)مينىوقام(Migine)اعتمدتالدقةفىوامعانا،نشرهعلى

(Genevieveبواتيهبرسكجنفييفللباحثةنشرماآخرعلىرئيسبشكلالباحثة

(tierاد!!Brescإتمامفىشديداوتنظيما،واضحةدقةأبدتالتىم1984عامفى

الوثالق.تحقيق

عنكاملةصورةقدمتأنهاللبحثبالنسبةالقيامةكنيسةوثائقأهميةوترجع

بيتمملكةحدودفىالقيامةكنيسةعليهاحازتالتىوالممتلكاتالمنححجم

.الأولبلدوينالملكبعدمنأكدهوماجودفرى،عهدفىالمقدس

الدراسة،موضوعأفادتالتىوالسجلاتالوثائقاهمعنالحديثختاموفى

Regesta)المقدسبيتملوكأعمالكتابفىوردمانجد Regni Hierosolymitana)

I.L)روهرسترينالدوضعهالذى (Rohrichtهذاأنمنالرغموعلى(و)ىن

تمحيث،بالأصالةتتصفمادتهأنإلا،الحديثةالمؤلفاتمنيعتنالكتاب

التىوالإقطاعاتالمنحإلىاسارتأصليةمصادرمنمحتواهونقلاستخلاص

المقدسة.الأراضىفىوالأديرةالكنائسعليهاحصلت

مجموعةفىسنةكلوثائقبتجميعمؤلفهروهرستصنفللاطلاعوتسهيلا

,1(Le Cartulaire du Chapitre de Saint- Sepulcare du Jerusalem, Public par Genevive)

.1984Bresc Bautier, Paris

scrits2لما( Cartulaire de1، eglise du Saint sepulcre de Jerusalem, Publie d' apres Les Man)

deVatican par M. Eugene de Roziere, Paris 1849, Mignecatulaire ... dans

.1262-1105patrologic latine, Tomus155. cols

.18933( Rohricht, R. Regesta Hierosolimitani, Innsbruck)
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بالمصادرالتعريف

منهااستقىالتىوالمصادرالوثائقإلىمشيراتاريخهاضبطععلىوحر،واحدة

عهدعنسجلتالتىوالإقطاعاتالمنحفىالسجلهذاأهميةوتكمن.المعلومات

.الأولبلدوينالملك

مقدمتهاوفى،المعاصرةالصليبيةالمصادرمنالدراسةأفادتوكذلك

Gesta"المقدسبيتحجاجالفرنجة"أعمال:كتاب Francorum Iherusalem)

(Peregrinantiumلفوسيه،)الإنجليزيةالترجمةعلىاعتمدتوقدالشارترى)1

:بعنوانوهى،للكتاب

A History Of The Expedition To Jeusalem.الكتابهذاأهميةوتكمن

فىالصليبيينواستيطانالأولىالصليبيةالحملةأحداثعاصرفوسيهمؤلفهأنفى

فىدونهاالتىالأحداثمنلقسمعيانساهدوكان،المقدسةوالأراضىالشامبلاد

كتابه.

وكذلك،العيانسهودمنالأخرىالمعلوماتبعضاستقىأنهذلكإلىيفاف

يعدهذاوعلى،(2)الأوروبىالغربإلىالمقدسبيتمنالمرسلةالخطاباتمن

عمرمنالأولىالثلاثةالزمنيةالعقودلدراسةوالمهمةالدقيقةالمصادرمنكتابه

عنالأهميةغايةفىبمعلوماتأمدنافقد؟المقدسةالأراضىفىالصليبىالكيان

هـ45،-450/م)059-1058سنضبينالواقعةالفترةفىالفرنسيةسارتربمدينةفوسيهولد(،)

1096489القعدةذوأكتوبرسهرفىالأولالفرنجيةالحملةفىواشترك، / r،مرافقاوكانهـ

،المقدسبيتإلىمعهأنتقلثم،عاميننحويحكمهاكانحيثالرهافىمعهوأقام،الأوللبلدوين

عامحتىالمقدسبيتفىمكثفوشيهأنهـثم1،5/م،))8عاموفاتهحتىلهملازماوبقى

هـ.521/م27،1

Fulcher of chartres, A History Of The Expedition to Jerusalem, trans by Frances Rita

;1969Ryan, with an introduction by Harold, S. Fink, Konuville U.S.A

نسيمجوزيف،44-37ص،م1962القاهرة.طالصليية،الحروبمؤرخوالعرينى،البازالسيد

.8-6ص،م1963الاسكندرية.ط،الأولالصليبيةالحربفىواللاتينوالرومالعرب،يوسف

.8ص،واللاتينوالرومالعرب،يوسفنسيمجوزيف(2)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسببتمملكة

والرملة،،المقدسبيت:مدنسكانبحقالصليبيوناتبعهاالتىالتهجيرعمليات

الداخليةالمدننحومعظمهمولجوء.وغيرها.وعكا،،وقيسارية،وأرسوفويافا،

المصرية.والدياروالجنوبالشامبلادفى

الجهادحركةفعالياتتتبعفىالدراسةموضوعالكتابهذاأفادوكذلك

ذلكعننتجوما،الجديدةالصليبيةالإماراتحدودعلىالغاراتبشنالإسلامية

الصليبيين.منبهايستهانلاأعدادقتلمن

الشرقيين،وتقاليدبعاداتقصيرةزمنيةحقبةخلالالصليبيينتأثرفىأفادوك!

المسيحياتمنوزواجهمالأصليينبالسكانباختلاطهموذلك،الاجتماعية

كروممقدمتهاوفى،المثمرةالأسجاروزراعةالأرضبحراثةاهتمامهمأوالشرقيات

نإقال:حيتاستغرابهأثارقدالسريعالتأثيرهذاأنويبدو،والزيتونالعنب

قدفرنجياأورومئاكانومن،شرقيينالانأصبحواغربيينكانواالذينأولئك

كثيرافوسيهأغفلذلك،ومع.(1).00..فلسطينىأوجليلىإلىالبلادهذهفىتحول

فيهبدأالذىالتاريخإلىبعيدأوتريبمنالإسارةعدممنها،المهمةالأحداثمن

قدمهاالتىالمنحأغفلقدكانفوسيهأنكما،البيرةمستوطنةبتأسيسالدينرجال

فىكانالفترةتلكفىأنهإلىيعودذلكولعل،الدينلرجالالبويونىجودفرى

.الأولبلدوينبعحبةالرهاإمارة

فوسيهكتابعنالصليبيةالحروبتاريخفىللباحثينلاغنىفإنه،العمومعلى

الصليبيينأحوالعنمهمةمعلوماتمنالكتابهذايحتويهلمانظراالشارترى،

السياسىنفوذهمتوطيدفىومحاولاتهمالأولىالسنواتفىالاقتصاديةوظروفهم

المنطقة.هذهفىوالعسكرى

271-270.1(Fulcher of charters, PP)
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بالمصادرالنعربف

"betd*أكسأ؟(دىألبرتألفهماالأهميةفىفوسيهكتابويل Aiتحت!ا

cHistoriaالمقدسبيتتاريخ:عنوان Hierosolymitaniالكتابهذاأهميةوترجع

فىجديدةمملكةوتأسيس،الأولىالصليبيةالحملةعنتاريخيةمادةعلىاحتوائهإلى

ممنسمعهماعلىبناءكتابهوضعقدكانالمؤلفأنمنالرغمعلى،المقدسةالمدينة

الاستيلاءفىالصليبييننجاحتحققأنبعدنرنساإلىعادثمالأولىالحملةفىاسترك

.المراسلاتوبعفولالمعروفةالمصادرمناستقاهعماففملا،المقدسةالمدينةعلى

،المجاورةالإسلاميةالبلدانغزوفىالصليبييناستمرارالجوانبهذهومن

الأراضىومصادرةالفرنجىالكيانحدودتأمينبهدفالمقاومةأنرادو!لاحقة

إلىإساراتهالباحثةأفادتالتىالأخرىالأمورومن،الاستيطانيةالحركةوتشجيع

الاستيطانيةالرقعةتوسيععلىالأولبلدوينالملكبعدهومنجودنرىالأميرعزم

الاستيلاءبهدفالساحليةالمدنلمهاجمةومدروسةمحكمةخطةوضعخلالمن

فيها.الصليبىالنفوذوبسطعليها

المدننحومنهاللانطلاقعسكريهقاعدةعكالمدينةالصليبييناتخاذإلىأساركما

بيت"تاريخكتابأنالقوليمكنعليها،استولواقديكونوالمالتىالأخرى

بينالداخليةالخلافاتأوضحتالتىالنادرةالمصادرمنأكسلألبرت"االمقدس

المقدسة.الأرضعلىاسحيلائهممنالأولىالسنةفىالحملةقادة

البحاروراءفيماتمتالتى"الأعمال"تاريخكتابمنالدراسةأفادتكما

(sTransmainisGestaumلماHistoria Rerum in Ptib)الصورىلوليم

Aixحالاسبيلأكسمدينةإلىالبرتينتمى(،) la ChaelآخناوAachenهداكانأ،الألمانية

.أخفب.المراجهاوالمتوافرةالغربيةالمصادرتمدناولمأكس،لكنيسهوأمنياكاهناالمؤلف

،وفاقأوولادتهتاريخإلىتشرلمالمصادرأنكماأصته،عنأوالكاملاسمهعنأخرىمعلومات

العرب،نسيمجوزيف،98-86ص،الصليبيةالحروبمؤرخوالعرينى،البازالسيدانظرذلكعن

.1،،10ص،واللاتينوالروم
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

William of tyre")وتوضيحالشامى،الساحلعلىالاستيلاءعلىالضوءإلقاءفى

بعدالمنطقةفىالصليبىالاستيطانحركةتدعيمفىالصليبيةوالحصونالقلاعأثر

منها.المسلمينأصحابهاوتهجيرطرد

إنهابل،منفصلةرؤيةتكنلمالجنوبيةللقلاعالعمورىوليمرؤيةفإنوهكذا

فىالصليبىالأمنىالواقععلىإقامتهانتائجمنهاأدركالوقتنفسوفىسمولية،

.هناكالتوسعيةالصليبيينومطامعالمنطقةفىالمصرىالنفوذمواجهة

فىويتمثل،المجالهذافىاللاتينيةالكتاباتمنالثانىالنوعذلك،بعديأتىثم

فىالمنطقةزارالذىسايولفرحلةاهمهامنولعل،الأوروبيينالرحالةمؤلفات

بينخاصةأهميةهذهسايولفرحلةوتمثل.(2ط496-عام

فىساركتنرنسيةلأصةينتمىهـوهو1130524سمةالمقدسبيتفىالصورىوليمولد(،)

العربيةاللغةوأتقن،الإسلامىالثرقفىسبابهفترةالمؤرخهذاعاشوقد،الأولىالصليبيةالحملة

ثم.العلملتلقىوسارتربارشىمدنبينالعمرمقتبلفىوهووتنقل،والفرنسيةواللاتييةوالونانية

الملكخدمةفىالصورىوليموعملعافا.عثرينبعدالمقدسةالأراضىإلىوعادإيطالياإلىتوجه

ue)الأولعمورى 570 - 557 / 1174 - ) ،62 (EmerlicIالرابعبلدوينلابفمربياوعمل

ورئي!االصليبيةللمملكةمستشاراأصبححتىالمناصبفىيترقىفيهأخذالذىالوقتفىالمجزوم

نأالمرجحومن.مهمةوسفاراترسميةبمهامتكليفهتمهـكما570/?1174عامصورلأساقفة

هـانظر:1184/580عامماتالصورىوليم

Krey "William of tyre the making of an Histoiran in the middle ages, in "S.", Vol XVI-

1947, PP. 149 - 166; Crowford, "William of tyre and Maronites, "S." Vol XXX
:228-222.1999. P

ص،م1967،(21)م،الإسكندريةجامعة،الآدابكليةمجلة،الصورىوليمالمؤرخ،توفيقكالعمر-

،8،-200.

:الكتابلهذاالانجليزيةالترجمةإلىالباحثةرجعتوقد

William of tyre, A History Of Deeds Done Beyond The Sea, trans. By Babcock and-

.1948Krey, New York

رجالمنكونهأما،عليهأطلقلقبمجردسايولفوأنإنجلترا،منأنهتبينالرحلةخلالمن(2)

عليهتغلبعامةبصفةولكنمنها،التأكداليسيرمنليسناحيةفهذه،العلمانيينمنأوالكنيسة

المقدسبيتمملكةفىالأوربيونالرحالةعوض،مؤن!محمدانظر.واضحةبصورةالدينيةالعاطفة

.42ص،م،992القاهرة.ط،م))87-0991الصليبية
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بالمصادرالنعربف

منالأولىالسنواتخلالتمتلأنهانظرا،فلسطينإلىالحجاجمجموعةرحلات

الصليبى.الاستقرارتاريخ

المقاومةأساليبإلىبالإسارةانفردصاحبهاأنفىخاصةبصفةأهميتهاوتكمن

نصبخلالمنالصليبيةالقواتضدالإسلاميةالمقاومةأفراديتبعهاكانالتى

تحركاتلمراقبةمهمةكمواضعوالكهوف،الوعرةالجبليةالمناطقواتخاذ،الكمائن

بشريةخسائروإيقاع،لمهاجمتهمعالمناسبةالفروتحين،الصليبيينالمسانرين

صفوفهم.بينجسيمة

الأوضاعاستقرارعدمعنالباحثةلدىالمقاومةهذهأساليب.كشفتوقد

منولكن.الصليبيةالسيطرةمنالأولىالسحواتفىالمقذسةالأراضىفىالأمنية

المسلمين،علىمتحاملاكانأنهسايولفرحلةكتابفىوجدتالتىالثغرات

الأراضىأهالىفيهايتهمدقيقةغيىتاريخيةلمعلوماتصدهخلالمنذلكويتضح

الذينالصليبيينعنالصفةبهذهينأىأنمنهمحاولةفىسىءكلبتدميرالمقدسة

وممتلكاتها.المنطقةهذهسكانبحقالجرائمأبشعارتكبوا

(1)"المقدسةالأراضىفىالروسىدانيالالراهبالحاج11رحلةكتابويعد

(Pilgrimage of the Russian abbot Daniel in the HolyLand)المصادرمن

الجوانببعضتناولتحيث،الدراسةلموضوعبالنسبةالكبيرةالأهميةذات

كانإذ،المقدسةالأراضىفىالصليبىالاستيطانبدايةخلالوالحضاريةالسياسية

500/م،،07-،،06عامىبينالواقعةالفترةفىتحددقدالرحلةبهذهالقيامتاريخ

-501tee.

الأولفلادلميرالأميراعتنقأنمنذالمسيحيةالمقدسةالأماكنلزيارةالروسمنالعديدمعقدملقد(،) [r1012 -980) Vladimir)مقاطعةمنقدمانهالمحتملومنسعبه،علىوفرضهاالمسيجة

سوريفلمنطقةأسقفاعملالذىدانيالأنهالبعضويفزض.الروسيةtchernigovتكرينكوف

مملكةفىالأوربيونالرحالةعوض،مؤن!محمدانظر.م1211توفىوالذىم15،1عامفى

ت1107-1061المقدسةالأراضىفىالراهبدانيالالروسىالحاجرحلة،76ص،المقدسبيت

.23ص،م1992عمان.ط،إسماعيلوداودالبيشاوىسعيد
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

هذهفىالأمنمسألةإلىتعرضصاحبهاأنفىكذلكالرحلةأهميةوتكمن

منيتمكنلمإنهحتىفيها،الإسلاميةالمقاومةاستمرارعنوتحدث،المنطقة

،المقدسبيتإلىمسلحةمجموعةوسطعادأنهكما،الميتالبحرإلىرخلتهمواصلة

منلكلوالسياسىالعسكرىالواقعمنجانبعنالأمرهذاكشفوقد

الخاضعين.المسلمينمنوالأهالىالغزاةالصليبيين

الجوانبفىالدراسةموضوعأفادتعديدةبمعلوماتالرحلةوأمدتنا

بهاتشتهركانتالتىالزراعيةالمحاصيللأنواععرضهذلكومن،الحضارية

،والحبوب،والخضراوات،المثمرةالأسجار:زراعةوبخاصة،المقدسةالأراضى

والقمح.

فلسطين،بهااستهرتالتىوالينابيعالآبارإلىبإسهابأيضادانيالوتعرض

:قطاعاتبتربيةالمشهورةالخليلومنها،المدنبعضسكاناهتمامإلىأساركما

كانتالتىالصناعاتأهمعنمعلوماتقدمثم،والماسية،والأغنامالماعز،

الزيتونزيتاستخراجكصناعةلها،زيارتهأثناءفىالمقدسةالأراضىفىسائدة

كثيرفىمختصرةكانتأنهاإلا،وفيرةدانيالبهاأتىالتىالمادةأنورغموالنبيذ،

الحياةتسييرفىالأصليينالبلادسكاندورإلىالإسارةأغفلأنهكما،الأحيانمن

وصناعيا.زراعياالاقتصادية

فىالشامبلادفىلليهودتناولهافىأهميتهافتتمثلالتطيلى"؟(بنيامينرحلةعنأما

الصباغة.مثلبهاعملواالتىوالمجالاتعشرالثانىالقرن

TudelaطليطلةمدينةمنالشرقإلىارتحلوقدJonahيونايدعىووالدهالتطيلىبنيامينالربىهو(،)

1173عامأسبانياإلىأدراجهوعادوانريقيا،واسياأوروبافىسواءالمناطقمنالعديدفىوتجول

انظر.القديمالعالمأنحاءكافةفىالمواقعمثاتزارعاماعشرالخمسةمنيقربماخلالإنهويقال

1945cبغداد.طحداد،عزرارت fالوسطى،العصورفىالأوروبيونالرحالة،عوضمؤنسمحمد

.39ص،م2004لقاهرةا.ط
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بالمصادرالتعريف

تالمجهولالرهاوىتاريخأهمهامنكانفقد،السريانيةالمصادرعنأما

الرها.لإمارةالتأريخفىأهميتهاسمهخلالمنويظهر،(؟)م1234

5551160)القلانسى)2(ابنفأهمها،العربيةالمصادرعنأما I..mكتابهفى(م

عامةبصفةالشامبلادعالجتالتىالمهمةالكتبمنفهو،دمشقتاريخذيل

للساحلالممليبىالتروكتاباتهفىالمؤرختناولحيثخاعهمة،بصفةودمشق

الإسلامى.الجهادحركةتتبعكما،بعفالمدنعلىوالاستيلاء

فى(م1232هـ/63N)ت(3)الأثيرابنألفهما،الأهميةفىالكتابهذايلىثم

للأحداثعامتاريخأنهالأثيرابنتاريختميزوقد،التاريخفىالكاملكتابه

الحربأثناءأحداثمنالشامبلادفىيدوركانماعلىالتركيزمع،التاريخية

حملاتكذلكوذكر،البشعةومذبحتهاعكاعلىالاستيلاءذكرفقد،الأولىالصليبية

الإسلامى.الجهادفكرةبعثمحاولةفىمودودالدينشرفوجهودالثلاثالرملة

ذإ،وأهميةتنظيماوأكثرهاالعربيةالتاريخيةالمصادرأكبرمنالكتابهذاويعد

المتخصصةالإسلاميةالمصادرمنالكثيرعلىكتاباتهفىالمؤرخهذااعتمد

المختلفة.البلادفىالمدونةوالكتابات

(،)

(2)

(3)

.م1996دمشق.ط،سمعونصليبامارغريغوريوس.ت،العربيةالترجمةعلىالاعتمادتموقد

وأمضى،والآدابالدينيةالعلومبدراسةاهتمهـ،/م،079عامولد؟الدمشقىالقلانسىابن

كلفىوموضوعيادقيقاوكان،للديوانرئيساوأصبحدمقبمدينةالإنشاءديوانفىحياتهمعظم

علىالاطلاعمنومكنتهالأحداثمنترباأكثرجعلههذامنصبهولعل،كتاباتمنإليهتطرىما

الإسكندرية.ط،العربوالمؤرخونالتاريخ،سالمالعزيزعبدالسيدانظر.والمراسيمالوثائق

19811 10 cf،537ص،،،جالقلانسىابن،الإسلاميةالمعارفدائرة.

1160مايومنعشرالثانى/-^555عامالأولىجمادىمنالرابعاليومفىبالجزيرةالأثيرابنولد

،والمتأخرةالمتقدمةللتواريخوحافطاالحديثحفظفىإماماوكان،الموصلإلىوالدهمعوانتقل،م

الدولةفىالباهرالتاريخ"اكتابمقدمةانظر.وأيامهموأخبارهمالعرببأنسابخبيراكانكما

المقدمة.،م)963القاهرة.ط،طليماتالقادرعبدتحقيق،"بالموصلالأتابكية
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الأولبلدوينالملكعهدالصلييةلأرالمقدسبيتمملكة

الحلبزبدةكتابيه(1261rهـ/660!)(؟"العديمابنمؤلفذلكتلىثم

تاريخمنالحلبزبدةكتابوأهمية،حلبتاريخفىالطلبوبغية،حلبتاريخمن

الدينسرفدورإظهارفىأيضاأهميتهوترجعحلب،لمدينةيؤرخأنهحلب

هـ.507/م)،،3وفاتهحتىامتدتالتىالإسلامىالجهادوحركةمودود

،،584/88)تمنقذ)2(بنلأسامةالاعتبارك!ابللدراسةالمهمةالمصادرمن

الاجتماعية.الجوانبعنمهمةمعلوماتأعطاناأنهإلىأهميتهوترجع،(م

الإدرشى)3(أهمهامنكانفقد،المسلمونوالجغرافيونالرحالةكتبعنأما

وتوفى،م92،1هـ/588سنةولد،اللههبةأحمدبنعمرالدينكمالالفاسمأبوهو؟العديمابن(،)

العلماءمنولفيفوالدهيدعلىحلبفىوتعلمنشأ،ثريةأصةمنهوj?1262/هـ660سنة

الأمراءجليسسبابهمنذوكانوالحجاز،والعراقوالقدسدمثقإلىرحلاتبعضفىأباهرافق

هـ657عامحلبمدينةإلىالمغولوصلوعندما،حياتهمنطويلةفئةبالتدرصعملوالعلماء

فآثرمدمرةهـفوجدها658عامجالوتعينفىالمغولهزيمةبعدبلدهإلىوعادمصرإلىرحل

حلب،تاريخمنالحلبزبدةكتابمقدمةانظر،سنتينبعدأرضهاعلىوماتمصرإلىالعودة

.73م-،3م،م1954بيروت.ط،،،جالدهانسامىتحقيق

السابع1095Iيوليومنالرابعفىولدالشيزرى،علبنفقذبنأساهـةالدولةمؤيدهو(2)

منالقريبةشيرزقلعةأصحابمنقذبنىرجالكبارمنهوjهـ488الآخرةجمادىمنوالعشرين

بعضمعشخصيةعلاقاتلهوكان،القاهرةفىوأحيانادمشقفىحيناأقام،السوريةحمصمدينة

قدشيخوهواستدعاهدمشقعلىالدينصلاحاستولىوعندما،السلمأوقاتفىالصلببيينقادة

-أص،م1981بيروت.طحتى،فيليبتحقيقالاعتبار،كتابمقدمةانظرعمرهمنالثمانينجاوز

إمارة،المنعمعبدحجازى،25،ص.ت،بجدة.!،المسلمينوالرحالةالرحلة،رمضانأحمد،ك

5521157-474منقذبنىعصرفىسيزر - 1074 Jeكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،م

.2002المنوفيةجامعة،الاداب

فىودرس،م1100هـ/493سنةالمغربيةسبتةمدينةفىولدالأدرشى،الشريفمحمدبنمحمدهو(3)

نرنسازارإنهأيضاويقال،الصغرىوآسياإنريقيةوسالىالأندلسفىطافثم،قرطبةجامعة

بالمدينةالتأثركانحيثبصقليةبلاطهفىفنزلالثانىRogerروجارالملكدعوةلبىثموانجلترا،

.ط،الوسطىالعصورفىالمسلمونالرحالةحسن،عمدزكىانظر:عظيئما.يزاللاالإسلامية

عوض،مؤنسمحمد،)6صا،المسلمونوالرحالةالرحلة،رمضانأحمد،64ص،م1945القاهرة

17voالقاهرة.ط،الشامبلادفىالمسلمونوالرحالةالجغرافيون c1995.
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بالمصادرالتعريف

إلقاءفىأفادناوقد،(الافاقاختراقفىالمشتاق)نزهةكتابهفى(م12هـ/6ق)ت

المملكة.فىالاقتصادىالنشاطعلىالضوء

1217cهـ/614)ت(1)الرحالةبمصادريتعلقفيماأما (Pابنرحلةفكانت

عصرالشامبلادفىالاقتصاديةالأوضاععلىالضوءإلقاءفىكبيرةأهميةتمثلجبير

الصليبيةالحصونأهميةتوضيحفىالباحثةالمصدرهذاأفادفقدالعليبية،الحروب

لاستخدامهاالصليبيونسيدهاالتىالحصونمنتبنينحصنأنلناأظهرتالتى

الاقتصاديةالمسلمينأوضاعمعرفةفىأفادناكما،الإسلاميةللقوافلتمكيسكمنطقة

للصليبيين.التابعين

ت)الحموى)ر(لياقوتالبلدانمعجممثلالجغرافيةالمعاجملكتببالنسبةأما

الشامية،المدنطبيعةعنبمعلوماتالكتابهذاأمدنافقدهـ(626/1229

هـ/732)تالفداء)3(أبووكذلك،المدنلتلكالاقتصادىالإنتاجمع!ادروأهم

.البلدانتقويمكتابهفى(م1332

م1187هـ/583حوالىكتابهودون،م1145هـ/540الأندلسيةبلنسيةمدينةفىجبيرابنولد(1)

المسلمونالرحالةحسن،محمدزكى:انظر.ذلكعنم1217()أيلولسبتمبرأول/614teeوفى

42214220ص،العربوالمؤرخونالتاريخ،سالمالعزيزعبدالسيد،70ص،الوسطىالعصورفى

.237ص،جاجبير،ابن،الإسلاميةالمعارفدائرة

وهوأصقدوكانالرومبلادفىهـ(575-574/(م1791-1781)سنتىبينالحموىياقوتولد(2)

منالعديدبينياقوتوتنقلتجارتهفىعليهيعتمدلكىوعلمهبغدادتجارأحداستراهثمصغير،

عننقلهفىأميناوكانوالتاريخبة،الجغرافيةالكتبمنالكثيرعلىكتابهفىواعتمدالمختلفةالأمصار

المسلمونالرحالةحسن،محمدزكىانظر.(ـه626/م،228)سنةفىوتوفىوالمؤرخينالجغرافيين

،م1957بيررت.ط،13ص،المؤلفينمعجمكحالةرضاعمر،105-102ص،الوسطىالعصورفى

عوض،مؤن!محمد،،77،،78صالمسلمونوالرحالةالرحلة،رمضانأحمد،179،)78ص

.7403ص،المسلمونوالرحالةالجغرافبون

،المغولوجهمنفرارهمبعدأهلهاستقرجث(م1273هـ/672)سنةبدمشقالفداءأبوولد(3)

عينالذىقلاوونبنمحمدالناصرعصرفىمجدهاأسرتهاستعادتوقدحلب،علىأميراجدهوكان

الأمروانتهى،1312هـ/7)2)سنةملكاعارثم،(م1312هـ/710الفداحاكئما)سنةأبو

،رمضانأحمدانظر.1320هـ/720)سنةالمؤيدبالملكولقب،حماةلمملكةسلطانابتنصيبه

.197ص،السابقالمرجع
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

سعيدالدكتورألفهماعليها،الاعتمادتمالتى،الحديثةالمراجعأهمعنأما

يعدالذىم1990عامالإسكندرية.ط(الكنسية)الممتلكات:بعنوانالبيشاوى

الإقطاعىالنظامموضوعتناولتالتىالفريدةالعربيةالدراساتمنواحدا

:بعنوانم1999عامالقاهرة.طالطحاوىحاتمالدكتورألفهماثمالصليبى،

عبدحسنالدكتوروترجمهألفهماكذلك،"الشامبلادفىالصليبى"الاقتصاد

.طالممليبيةللحروبالاجتماعىالتاريخفىوبحوثمقالاتكتابهفىالوهاب

.م1997عامالإسكندرية

!م!لامونتكتابأهمهامنكانفقدا!ديثة،الأجنبيةللمراجعوبالنسبة

Monteعامىفىصدروقدc1932الملكية:بعنوان،1970طباعثهاوأعيدت

Feudalم1291-1100اللاتينيةالمقدسبيتفىالإقطاعية Monarchy in the

usalemحل!kingdom of*براوركتابثم،)*(أPrawer;1980عامصدروقدr

Xrusaderالصليبيةالمؤسسات:بعنوان instituationsبنفستىكتابوكذلك

cBenvenistالمقدسةالأرضفىالصليبيين:عنوانتحتم1970عامصدروقدThe

crusaders in the HolyLand،هاملتونكتابوأيضاHamilton،عامصدروقد

The:عنوانتحتم1980 Latin Church In The Cusades.الأخرىالمراجعومن

The:بعنوانConderكتابالدراسةموضوعأثرتالتى Latin kingdom of

salemلماJer،التىوالأجنبيةالعربيةوالدورياتالمراجعمنالعديدإلىبالإضافة

الدراسة.موضوعفىالثغراتمنالكثيرسدفىالباحثةساعدت

الدراسة.منهاأفادتالتىوالمراجعالمصادرأهمعنعرضذلك
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منهـ(5)م11القرنأخرياتفىالأوربىالغربمنالصليبيةالحركةقامت

سعارالحركةفرفعت،واجتماعية،واقتصادية،سياسية:متعددةدوافعخلال

فكانت،المسلمينأيدىمنالمقدسةالأماكنتحريرفىرغبتهاعنوأعلنت،الصليب

هذهبدايةكليرمونتمجمعفى489)م1095عامالثانىأوربانالبابادعوة

الحركة.

منالأولبلدوينالملكتتويجعلىالسابقةالفترةبإيجازالتمهيدهذاويتناول

جودنرىأخيهوفاةبعدالمقدسبيتإلىوصولهمراحلثمللرها،أميراكونهحيث

Godfreyالبوايونى de Bouillonبلادفىالوليدةالصليبيةالمملكةعلىملكالتتويجه

.الشام

تقدماالرها،باتجاهالشرقإلىالصليبيينقادالذىالبولونى،بلدوينالأميرحقق

بمساعدةالفراتية،الجزيرةسمالىفىوالقلاعالمواقعمنكثيرعلىفاستولىكبيرا..

علىالاستيلاءفىفنجح،المسلمينالأتراكحكممنالخلاصأرادواالذينالأرمن

والراوندان.،(؟)رسابتل

قائدإلىأرسلcThorosتوروسالأرمينىالرهاحاكمالأخبارهذهبلغتولما

.45ص،ام947القاهرة.ط،الأولىالصليبيةالحرب،حبثىحسن(1)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسببتمملكة

هذاوكانالرها،إلىللحضوربدعوةهـ(492)1098عامبلدوينالصليبيين

تضيعأنوخشىالرها،علالإمارةفىيرأسهمنلهوليسمسنا،رجلاالحاكم

الموصلصاحبوخاصة،السلاجقةأيدىفىوتقع،المسيحيينأيدىمنالرها

أهلهااستقبالوسطودخلهاالرها،إلىبلدوينأسرعلذلك،(1)كربوغاالأمير

.(2)الأرمنالدينورجالوحاكمها

لاتينية،إمارةإلىالأرمينيةالرهاإمارةيحولأنفىيطمعالبولونىبلدوينوكان

الصليبى،للجيشقائدايكونأنفىيطمحالأرمنى،الرهاحاكمكانحينفى

ثوروسيقنعأنبلدوينواستطاع،إمرتهتحتمرتزقةجنوداالصليبيونويكون

Thorosحكمفىومشاركتهليلدوينتبنيهفيهأعلنحفلافأقام،بتبنيهالرهاحاكم

الرها)3(.امارة

ثوروسضدالأرمنوزعماءالأهالىتحريكالفارسهذااستطاعأنلبثوما

ربع،)م1098مارس7الأحديومضربتهمالمتآمرونووجهضده،بثورةللقيام

رجالأماكنومهاجمةبالثورةللقيامالسكانيحرضونفخرجوا،(5)(ـه491ثان

العساكر)5(.عنهاتخلتالتىالقلعةفىالأميرحعنإلىالزحفثمومنثورولهم!،

3)م1098مارس9الثلاثاءيومقرر،الحصنأسيرأنهلثوروستبينوعندما

عليهالقبضألقواالسكانأنغيرالنوافذ،إحدىمنالهروبهـ(491ثانربيع

تلقىهـ(491الثانىربيع4)1098مارس10الأربعاءيومصبيحةوفى،(6)وقتلوه

.143ص،م1996القاهرة.ط،،جاالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(1)

0.,1981.36بغداد.ط،الصليبىوالغزوالعربىالوطن،واخرونالمعاضيدىخاسع(2) c.

45ص،الأولىالصليبيةالحربحبشى،حسن(3)

الصليبيتينوأنطاكيةالرهاإمارتىتأسيسفىالأرمن"دور،الطراونةسالمومحمدالرويضىمحمود(4)

.194ص،م2002سبتمبر-يوليوشص!عينادابحوليات،"(م1098-،49/097(_490)

.75،76ص،م1986بغداد،2أبونا،جالبيرالأبت،المجهولالرهاوىتاريخ(5)

.76ص،المجهولالرهاوىتاريخ(6)
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بلدويناستطاعوهكذا.(1)اهيفالحكممقاليدليتولىالرهاسكانمندعوةبلدوين

خلالمننرنسى)2(طابعذاتتكونأرمينيةعمليبيةإمارةاوليؤسسأنالبولونى

الأصل.حاكمهاعلالتآمر

إرسالتم.(3)494)م1100يوليو18فىبويوندىجودفرىتوفىوعندما

وجهعلىبالحضورولمطالبتهبلدوينلمقابلةالفرسانمناثنينومعهالرملةأسقف

لدولةالشرعىالوريثبوصفهالسلطةوتولىحقوقهلاستخلاص،السرعة

.المقدسبيتفىالعليبيين

بيتبحكمبالفوزلديهتوافرتالتىالفرصةيضيعأنبلدوينيشأولم

سنةأكتوبر2فىالمقدسةالمدينةنحوالرهافغادربها،القدروافاهالذىالمقدس

Baldwinبورجدىبلدوينقريبهإلىبشئونهاعهدأنبعد(هـ494)1100 de

4( Bourg)،هددهاإذاالإمارةعنللدفاعوالمشاةالفرسانمنكبيرةقوةلهوترك

الخطر)5(.

.38.1(Mattieu d' Edessa, Chronique in R. H. C, Hist. Doc Arm, T.I, 1869, P)

1995القاهرة.ط،الشيخأحمدت،الصليبيةالحروبزمنوالغربالشرق،كاهنكلود(2)

.99ص

لعكا،حصارهفىأصابهبسهمماتانهيرىمنفمنهمنرى،جودوفاةطريقةفىالمؤرخوناختلف(3)

فريقويرى،المسلمقيساريةحاكمهلقدمهافاكهةتناولهأثرعلىمسموماماتأنهالبعضويرى

طبيعية.ميتةماتأنهثالث

190838بيروت.طأميدروز،تحقيق،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن vo ' r(،الجنزوى،علية

تاريخ،الوهابعبدحسن،278ص،م1999القاهرة.ط،(السياسية)المقدماتالصليبيةالحروب

.57هامش88ص،م1990الإسكندرية.ط،الإسلامىالعصرفىالثامقيسارية

Fink (H) "The Foundation of the Latin States 1099-1118", in setton, A History of the-

.379.Crusader, Vol.1, London 1969, P

.82ص،المجهولالرهاوىتاريخ(4)

.224ص،ا،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(5)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

فىغادرهاثم.(؟)أيامثلاثةبهاوقضىأهلها،فاستقبلهأنطاكيةإلىبلدوينواتجه

البابوىبالمندوبالتقىحيثباللاذقيةفمرالساكل،طريقمتبعاأكتوبر15

Mauricoبورتودىموريس de po *oعهدمنذالشامبلادإلىوصلقدكانالذى

تريب.

جانبمنالأخطاربعفرراللاذقيةغادرأنبعدواجهبلدوينأنوالواقع

حتىبسلاممرولكنه،عليهالطريققطعحاولواالذين،دمشقسلاجقة

منكبيرةدرجةورجالههوبلغأنبعدأكتوبر2،فىطرابلسمدينةإلىوصل

الإعياء.

فىكانوابماورجالهوأمدهعمار،بنعلىأبوالعربىأميرهاأكرمه،طرابلسوفى

المشتركعدوهمابتحركاتعلمايحيطهبأنوتعهدوغذاء،ميرةمنإليهماسةحاجة

بينعندئذاستحكمقدالشديدالعداءكانفقدالسلجوقى،دمشقأتابك،(2)دقاق

دفعالذىالأمر،أخرىناحيةمنطرابلسفىعماروبنىناحيةمندمشقسلاجقة

وجهفىللوقوفالمجاورةالصليبيةالقوىلمحالفةالسعىإلىطرابلسحكام

دمشق.سلاجقة

المدينةوحرسالجندجمغهرعحيث،أنطاكيةإلىمهيبركبفىالأولبلدوينالملكحضر(1)

عنفأعربمكرما،أيامثلاثةهناكفمكثساء،ماإذاويتولاهايتملكهاأنعليهواقترحوا،لتحيته

منه.بدلاالمدينةتولىبتاتارفضلكنهبوهمند،لفقدانهمالشديدحزنه

.576.Albert d' Aix, Historia Hierolymitana, in R. H. C, Tom4, Paris 1879, P-

م1098سنةمحمدبنعلىالحسنأبىالملكجلالأخيهوفاةبعدطرابلسالملكفخرولى(2)

الفرنجىصنجيلملكأيامهوفى،الهمةعالى،المروءةعزيزوكانالملوكأعيانمنكان(هـ492)

ومعهالملكفخرفخرجلها،مرصداوأقاميقابلها،حصناوعمل،طرابلسطريقعلىوأقام،جبيل

منولمزيد.سنينخمسوالفرنجالملكفخربينالحربودامتربضه،فأحرقفارسثلاثمائة

-4جواد،جمصطفىتحقيق،الألقابمعجمفىالآدابمجمعتلخيصالفوطى،ابنانظرالتفاصيل

1965265دمثق،3ق ،264 v,o cf.
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بفضل(؟)دقاقسباكمنينجوأناستطاعبلدوينفإنأمر،منيكنومهما

حممأميرحسينالدولةجناحبصحبتهخرجقددقاقوكانعمار،ابنمساعدة

والبحرالجبالبينضيقمكانفىالكلبنهرمصبعندبلدوينلاصطياد،العربى

الذىبلدوينونجاةالدماسقةبهزيمةانتهتالصليبيةالمصادروفق-المعركةولكن

طريقهبلدويناستأنفوهكذا،والخيولوالأسلحةالغنائممنبهبأسلاقدزاغنم

علىالفاطميةالموانىأمراءفىالدماسقةهزيمةأثرتأنبعد،المقدسبيتإلى

منإليهاحتاجمالبلدوينفقذموا-وعكاوصور،وصيدا،،بيروت:مئل،الساحل

.OjAJزاد

إلىأدتأنفسهمعلوانقسامهمالمسلمينبينالمنازعاتأنذلك،منويفهم

.والذخيرةبالميرةبلدوينيزودونالفواطمالموانىأمراءأنحدإلىالضعفمننوع

فىللصليبيينمدخلأولوهىحيفا،إلىالوصولفىبلدويننجحوأخيرا،

للصليبيينثغرأكبريافا،إلىاتجهثمزاد،منمالزمهعلبلدوينفحصل،فلسطين

فىمنهااقتربماإذاحتىالمقدسبيتإلىبلدويناتجهيافاومن،فلسطينفىعندئذ

على-المدينةأهلمنالمسيحيونخرج(494tee)م1100سنةنوفمبر10حوالى

nd

خادمفراسلهبحلبوكان،وأربعمائةوثمانينسغسنةفىالدولةتاجأبيهقتلبعددمشقإمرةولى

حلبصاحبششبنرضوانأخيهمنسرادمشققلعةفىلأبيهنائباكانساوتكيناسمهلأبيه

المعروفوطغتكينهودبرثمابيهمنصبفىساوتكينوأجلسهبهاوحصل،دمثقإلىدقاقفخرج

رضوانأخوهوقدم،بدمشقدقاقوأقام،فقتلساوتكينعلىدقاقالملكأمزوجبكربأبى

وتوفى،بهتطاولعارضلدقاقعرضثم،حلبإلىفرجعمقصود،إلىمنهايصلفلمفحاصرها،

دمشق،علىحيمئذطغتكينفغلبوأربعماثة،وتسعينسبعسنةرمضانسهرمنعشرالئانىفىمنه

وأربعمائة.وتسعينثلاثسنةماتدقاقإنوقيل

،304ص،م1995بيروت.ط،17صالعمروى،غرامةبنعمرتحقيق،دمشقتاريخعساكر،ابن

.32ص،م1955دمشقالمنجد،الدينصلاحتحقيق،الإسلامفىدمشقامراء،الصفدى

William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. By Babcock-

.407.Krey, Vol.I, New York 1943, P
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالمليبيةالمقدسبيتمملكة

بهجميعانادوالقدبل،ووريثهلجودفرىأخابوصفهلاستقباله-طوائفهماختلاف

.(؟)عليهموسيداملكاذاتهاالمقدسةالمديثةداخل

حولأى،الغربيةالمناطقفىحربيةالبعفنزهةأسماهبماذلكبعدبلدوينوقام

وخمسينمائةرأسعلىنوفمبر25فىخرجأنهذلكلحم،وبيتوالخليلعسقلان

إلىالحجاجطريقتهديدعلىدأبواالذينالعربانفهاجم،المشاهمنوخمسمائةفارسا

بيتإلىعادوأخيرا،الميتالبحرتربالمراكزبعضعلىأغاركما،المقدسبيت

.(2)،،00سنةديسمبر21فىالمقدس

كنيسةفىم،100سنةديسمبرفىالميلادعيديومفىالتتويجتمذلكومن

ملوكأولليكونبلدوينرأسعلىالتاجدايمبرتووضعلحم،ببيتالعذراء

.(3)الصليبيةالمقدسبيتمملكة

حكمإلىبلدوينوصولقبلفيماالصليبيينأوضاععنتمهيدىعرضذلك

الصليبيين.

ر!*ر!

.44ص،م2004القاهرة.ط،حبشىحسن:تالكسياد،أناكومنينا،(1)

،ط.الصليبيةالمقدسبيتمملكة،توفيقكمالعمر،226ص،،،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(2)

o,,195873لإسكندريةا f.

;316.Z. N. Brooke, A History of Europe from 911-1198, Vol. II, London 1938, P
Frantz Funck Brentane. Les Croisades. Paris 1934. P. 95: Par E. Du Bois. Les

.82.Croisades, Paris 1860, P

.226ص،،،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(3)
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مصرعلىوحملتهالثامىالساكلنجاهالأولبلدوينسياسة:الأولالفصل

الشامى،الساحلتجاهالأولبلدوينسياسة،بالدراسةالفصلهذايتناول

عكاوحصار،م،،0،وقيساريةأرسوفإخضاع:صورةفىعناصرعدةويتضمن

والسيطرة،م1109طرابلسضموكذلك،م1104عليهاالاستيلاءثم،م1103

.م،،،،صيداعلىالاستيلاءوأخيرا،م،،10بيروتعلى

الساحلأغلبBaldwinIالأولبلدوينلإخضاعالتعرضقبلالأمرويتطلب

إخضاعأنفيلاحظ،الجغرافىالنطاقذلكتجاهالسياسىللدافعالتعرض،الشامى

المملكةتاريخمنالمبكرةالمرحلةتلكخلالكبيرةاستراتيجيةأهميةمثلالساحل

كانالشامىفالساحلمعاد،إسلامىمحيطوسطجزيرةمثلتحيث،الصليبية

الأوروبى.الغربمنالصليبيةالمملكةمنهاتتنفسالتىالرئةبمثابة

الساحلومنطقةالشامبلادعنعامجغرافىعرضتقديمبمكانالأهميةومن

.الأولبلدوينعهدفىوالمسلمينالصليبيينبينللصراعميداناسكلتوالتىفيها،

)بحرالمتوسطالبحرالغربمنيحدها،كبيرةمساحةذاتالشامبلادوتعد

حتىالأحمرالبحرعندأيلةمدينةمنتبدأالتىالباديةالشرقجهةومن،(الروم

السوريةالتركيةالحدودإلىتصلحتىالشمالباتجاهالفراتنهرمنتمتدثم،العراق

الإسكندرونة.منطقةعند

الفاصلالحدحيثرفح،منطقةعندمصرمعتتقابلفإنها،الجنوبيةالحدودأما

وجند،فلسطينجثد:وهىأجناد،إلىالشامبلادمنطقةتقسيمتمذلكوعلىبينهما،

.(1والثغور)،والعواصم،قنسرينوجند،دمشقوجندحمم،وجند،لأردنا

196143القاهرة.!،العالعبدجابرمحمدتحقيق،والممالكالمسالك،الإصطخرى(1) J,o cr.
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

المتوسط،البحرسرقيقعسريطعنعبارةفهىالشاميةالساحليةالمنطقةأما

وجدخلفهومن،الإسكندرونةخليجحتىسيناءجزيرةشبهساحلمنامتدوقد

مدينةعنداتساعهفيبلغ،والجنوبالشمالفىالساحلالسهلهذاويتسعسهل

الامتدادلهذاانقطاعيحدثثم،لبنانجبلعندويضيقميلأ،عشرينعسقلان

.(؟"الكلبنهرمصبعندالساحلى

العصرفىالبحرقاعارتفاعإلىالطبيعىالشامىالساحلتكوينويرجع

غطىتابعةجيولوجيةعصوروفى."ح*أ*3لأالثالثبالعصرالمعروفالجيولوجى

الساحل،فى4C!ا!الطباسيرطبقاتالجبالسفوحمنينجرفالذىالطمى

منهىالساحليةالمنطقةتغطىالتىبيروتساطئمنبالقربالأحمرالرملوكثبان

مصرمنالرمالمعهيجرفالذىالنيلمصبمنومصدرها،المتوسطالبحرموج

ومن،ضيقةسواطئمن:يتألفالذىاللبنانىالساحلهذا،والسودانالعليا

أرضهأنخصوبفمنويزيد،خصيبوساحلللبحر،قاعايوماكانتمثاطق

عندتظهرالتىوالينابيعالجبالأعالىمنالمنجرفالطمىمنيصبهمابسببتتجدد

.(2)للزراعةتصلحمنطقةوهى،الجبالسفوح

تلكامتدتحيث،سهليةمنطقةبأنهاالشامىالساحلمنطقةتميزتوقد

مناتساعهاويختلف،الجنوبإلىالشمالمنالشامىالساحلامتدادمعالسهول

منبالقربمتراكيلو20منيقربماالساحلاتساعيبلغفبينمااخر،إلىمكان

عرضيزيدلابحيث،بعفالأماكنفىيضيقأنهنجد،الشمالفىاللاذقيةمدينة

الجبالتشرفحيثبعفالجهاتفىالسعةتنعدمبلكيلومتر،2عنفيهارقعظ

فىالناقورةورأسالشمالفىطرابلسمنبالقربالحالهو!ك،الساحلعلى

1977القاهرة.ط،الصلييةالحروبعمرفىالشامبلادفىالإسلامىالمجتمعأحمد،رمضانأحمد(1)

.)5ص،م

.14ص،م1959بيروت.ط،نريحةأني!.ت،التاريخفىلبنانحتى،فيليب(2)
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مصرعلىوحملتهالثامىالساكلتجاهالأولبلدوينسياسة:الأولالفصل

مما،السهلهذافىالبحرفىالضاربةوالصخورالطبيعيةالنتوءاتوتكثر،الجنوب

،وبيروتوصور،صيدا،عكا،مثل:الموانئمنالعديدنشأةالقدممنذيسر

تمدهالتىالمائيةالمجارىبعضلبنانجبالسلسلةأعالىمنوتنحدر.وطرابلس

.(؟)والزراعةللرىاللازمةبالمياه

والتى،الجنوبإلىالشمالمنذكرهافسيتم،الشامىالساحلبمدنيتعلقماأما

حيثالشامىللساحلالشماليةالحدودمنتبدأ،صناعيةأوطبيعيةبموانىتتمتع

.4St(سيمون)سانالسويديةمدينةوهى،ساحليةمدينةأولتوجد Simeon

ينتهىحيثالشامى،الظهيرفىالحبيسةAntiochأنطاكيةلمدينةالطبيعىالميناءتعد

الشامبلادبينالوصلحلقةبمثابةالسويديةمدينةوتعدالعاصى)2(نهرعندها

.(و)الصغرىوآسيا

كبيرةأهميةتشكلكانتالساكلذلكموانئعبرالتجارةأننغفلولا

إلىآسياووسطسرقمنالتجارةخطوطنهايةبمثابةالساحلفكان،للصليبيين

الصليبى.للكيانكبرىأهميةإخضاعهمثلوهكذاأوروبا،

محاولةاستهدفتخطةالمقدسبيتعلملكاتتويجهعندالأولبلدوينوضع

والمملكةالأوروبىالغرببيناتصالخطتكونلكى،الشاميةالساحليةالمدنضم

طريقعنالمقدسبيتلمملكةالاستراتيجىالعمقمثلفالغرب،الوليدةالصليبية

الأولبلدوينقامالأساسهذاوعلى،التجارةوتنشيطوالجنودبالحجاجإمدادها

أحمد،اللهعبدأحمد،215ص،م1984الإسكندرية.ط،المتوسطالبحرجغرافية،الجوهرىيسرى(1)

137،،2القرنينفىالثامىالساحلفىالتجارة ،6 / fكلية،منشورةغيرماجستيرهـرسالة

.16ص،م2006سمسعينجامعة،الآداب

،33)ص،م1980بيروت.طعبامى،إحسانتحقيقالأقطار،خبرفىالمعطارالروضالحميرى،(2)

.19ص،السابقالمرجع،اللهعبدأحمد

.286ص،م1979بيروت.ط،3،جالبلدانمعجم،الحموىياقوت(3)

45

http://www.al-maktabeh.com
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حاولقدGodferyجودفرىأخوهكانوقد،(Arsuf)1أرسوفعلىبالاستيلاء

أرسوفظلتولذلك،البحريةالمساعدةإلىلافتقارهفشلولكنهعليها،الاستيلاء

.(2)الفاطميةللدولةتابعة

البحريةالمدنمساعدةيتطلبكانالصليبىالاسترات!جىالهدفهذامثلأنبيد

سانحةفرصةذلكفىرأتالتىوبيزا)3(.،والبندقية،جنوةمثل:الإيطالية

أسطولوكانمضىوقتأىمنأكثرقبضتهافىلتكون،الشرقتجارةلتحويل

1101مارسفىJaffaيافاميناءإلىووصل،الربيعفصلمطلعمعأبحرقدبيزى

بلدوينالملكواستقبلهمJaffaيافافىالبيازنةسفنرستوهناك،(ـه494)م

حيثالمقدسبيتإلىبلدوينمعالجميعاتجهثم،بالترحابBaldwinIالأول

إلىجميعافاتجهوا،المقدسبالسبتالاحتفالفى-معهمومن-البيازنةرغب

.(4)اليومبهذااحتفالاوالمشاكلالشموعيحملونالمقدسالفريح

(1

(2

(3

مسافةوبعدتJoppaويافاCaesareaقيساريةبينفلسطينساكلعلىوقعتمدينة:ارسوف(

ومنميلا،عثرثانيةنحوقيساريةوبينبينهماالمسافةوكانتيافا،منالشمالإلىأميالعشرة

فىأرسوفوسميتResephرسيفالسامىالالهاسممنق!شمrs!لماأرسوفاسمأنالمحتمل

بعدةالهجرىالسادس/الميلادىعثرالثانىالقرنفىالأوروبيةالجغرافيةالمصادر

للمزيد.Tarsufتارسوفأومم!sلاrارسورأو،!عotusأزوتسأوAtsuphأحيانا:فهى،أسكال

أرسوف)معركةالصليبى-الإسلا!ىالصراعفىعوض،أحمدمؤن!عمدانظرالتفاصيلمن

1911587 /r)7،8ص،م1997القاهرة.طهـ.

.200097v,o-1999القاهرة.ط،والغربالشرقبينالعلاقات،عوضمؤن!محمد(

عبدعزتأحمدتارستقراطية،جمهوريةالبندقيةديل،سارلانظروبيراوجنوةالبندقيةدورعن(

)علاقةوالغربالشرقبينالعلاقات،عبرهسيدعفاف435-27ص،م)948القاهرة.ط،الكريم

سلطانسامى،20ص،م)983القاهرة.ط،(م1400-)105منالفترةفىوالشامبمصرالبندقية

غيرماجستيررسالة،الإيطاليةوالجمهورياتالأدنىالثرقبينالاقتصاديةالعلاقاتأسسسعد،

فىوالتجاريةالبحريةالقوىلوي!،أرسيبالدر،م1958القاهرةجامعة،الادابكلية،منشورة

.م1960.القاهرة.ط،عيسىمحمدأحمدت،المتوسطالبحرحوض

541-542.4(Albertd' Aix. PP)
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قواتهكلمعبلدوينالملكاتجهكماالأعياد،انتهاءبعدثانيةيافاإلىالبيازنةوعاد

اتفاقامعهموعقدوجنوا،بيزاأسطولقادةبكبارالاجتماعطلبوهناكإليها،

يكونالمقابلوفى،والقلاعالمدنإخضاعفىالملكوالجنويةالبيازنةيساعدبمقتضاه

أحدملكيةعنفضلا.والمنقولات،والأموال،والأسلاب،الغناثم:قيمةثلثلهم

هذهوبعداحتلالها،فىيشتركونسوفالتىالمدينةسوقفىالرئيسيةالشوارع

يافاوكانتله،الخاضعةالمدنمنوالفرسان،المشاةمنقواتهالملكعبأالاتفاقية

Joppa،إقطاعيةوكذلك،بويوندىجودنرىقبلمناختصهاحيثإحداها

.(1)بيسان

فرضالفوروعلى،(ـه494)،،0،عامبرا!33آثاأرسوفلحصارواتجه

،الخناقعليهاوضيقواوالبرالبحرمنArsufأرسوفحولحصارهماللاتين

اليأسدبمافسرعانعنها،الدفاعفىالفاطميةحاميتهااستبسالمنالرغموعلى

الصليبيونفشدد،(2مصر)منالفاطميةالنجداتوصوللعدمأفرادهانفوسفى

،الأبراجواقتحمواالأسوار،علىالسلالمونصبواالحصار،معهومنبلدوينبقيادة

فوافقالأعان،نظيرللاستسلامبلدوينراسلواوهنابالاختباء،السكانفسارع

السادسالقرنفىالصليبىالإسلامىالصراعفىودورهالشامىالظهيرأحمد،علىسيدأسامة(1)

1996شمسعينجامعة،الادابكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،الميلادىعشرالثانى-الهجرى

عكا.طالفرنجى،الإسلامىالصراعفىودورهابيسانإقطاعية،نعيراتمحمدأسامة،206ص،م

.،28ص،م2002

الأفضلالوزيرإلىعاجلةسفارةأرسلواأهلهان!فالفاطميةللدولةتابعةأرسوفكانتعندما(2)

هذهتلبثولمجندىثلثمالةمنصغيرةقوةإليهمبعثبأنالأفضلاكتفىوعندئذ،المعونةلطلب

أرسوفأهلجعلمما،م1100سنةمارسفىالصليبيوننصبهكمينفىوقعتأنالفاطميةالقوة

سعيدانظر:التفاصيلمنلمزيد.الصليبيينتبعيةفىفدخلواالفاطميةالحمايةجدوىبعدميؤمنون

1969القاهرة،16م،المصريةالتاريخيةالمجلة،الصليبيةالحركةفىالفاطميةالدولةسخصيةعاسور،

.25،26ص،م
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تمكنوبالتالى،(؟)(ـه494)1101سنةفىعسقلانإلىبمغادرتهالهموسمح

إلىستؤدىالتىالشاميةالساحليةالمدنإحدىعلىالسيطرةمنالصليبيون

قيسارية.خاصةالمجاورةالمدنمنغيرهاإسقاطفىنجاحهم

قيساريةلحصاروالجنويةالصليبيوناتجهArsufأرسوفسقوطوعقب

Caesreaأيةوصوللمغعالبحرمنبحصارهاالجنوىالأسطولقاموبحرا)2(،برا

منلحصارهاالصليبىالملكاتجهبينماهذاالفاطمى.الأسطولمنإليهانجدات

أدركوقد.(ـه494رجب)أولم1101مايو2فىحصارهابدءوكانالبر.ناحية

وعند،(3)المدينةتلكأسوارمناعةبسببستواجههمالتىالمعاناةمدىالصليبيون

للاحتماءيهرعونالمدينةهذهوسكانالفاطميةالحاميةرجالكانالهجوماستداد

.(بأسوارها)4

هذهوخلال،(5)(بجر،6إلىرجب،)مايو،7حتىالمدينةحصارواستمر

مبعوثينحاكمهاأرسلفقد،والصليبيينالمدينةأهلبينالمفاوضاتجرتالفترة

الملكولكنالحمار،فكنظيرالمالمنكبيرامبلغاوالجنويةالملكعلىيعرضان

الجانبين،بينالمفاوضاتففشلتالجنويون،وأيده،العرضهذارفضبلدوين

عليها.هجماتهموسددوااستسلامها،ضرورةعلىالصليبيونوأصر

,1961338الكويت،3سيد،جفؤادتحقيقعبر،منخبرفىالعبر،الذهبى(1) ,o,.f،تاريخأيضاوانظر

،37ص،م1994بيروت.طتدمرى،السلامعبدعمرتحقيق،والأعلامالمشاهيرووفياتالإسلام

بنمحمدالدينعز،430ص،م،999.بيروتط،مروةإساعيلحسنتحقيق،الإسلامدولوأيضا

،153ص،م1993القاهرة.ط،المنعمعبدصبصتحقيقالهيجاء،أبىابنتاريخالهيجاء،أبى

,William of tyre,Vol.1, P. 434; Jonathan Riley - Smith, The crusades A Short History-

.41.London 1987.P

.117.2(Caffaro. Annali Genovesidi di Caffaro. Roma. 1890. P)

8vo،،19?1945القاهرة.ط،الخشابيحص.ت،سفرنامهخ!همرو،نامرانظر(3) c.

.139ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(4)

.70ص،الإسلامىالعصرفىالشامقيساريةناريخ،الوهابعبدحسن(5)
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الجمعةيومفجرفىالمدينةمهاجمةأثرهعلىوتقررللتشاور،مجلساعقدواوأخيرا،

بهاالصليبيونارتكبسقوطهاوبعد.(\"(ـه494رجب16)م،101مايو،7

منأهلهافىالقتلفأعملوايوما،عشرخمسةدامحصاربعدبشعةمذبحة

.الرجالمنقليلعددسوىيتركواولم(2"المسلمين

العبودية،حياةليواجهنالقتلمننجونفقدالنساءمنالعظمىالغالبيةأما

والباقيات،اليدويةالطواحينفىالعملعلىبعضهنوأجبروا..(3)والمذلة،والرق

الرقيقأسواقفىقيساريةأهالىمنالرجالبيعكاأكثر.يدفعلمنبيعهنتممنهن

خوفعلىيدلمما،النيرانبهاوأسعلواالمسلمينقتلىجثثجمعواثمأيضا،

بهدفقيساريةقاضى0حياعلوأبقوا،صفوفهمفىالأمراضانتشارمنالممليبيين

فدية.علىالحصول

منكبيرةكمياتبهاوجدتفقدتجاريا،بحرياميناءالمدينةتلككانتولما

المنكوبةالمدينةتلكغزوفىساركواالذينالجنويةمنفردكلنمميبكان،التوابل

ووزع،السكانفقتلجمةصعوباتبعدعليهااستولىالتى،قيساريةإلىالصليبيينزحف"تقرر(؟)

،للأمانالناسهربإليهلله،مسجداالمدينةاجزاءمنواحدفىوكان،رجالهبينكثيرةأسلائا

ووجدوا،مرعبةمذبحةوكانت،داخلهفىكانواللذينهائلةمذبحةذلكوأعقب،اتتحموهولكنهم

ثمينةهديةبمثابةوقدموه،الجنويونأخذهوقدصحن،شكلعلىأخضرلونهوعاءالمسجدذلكفى

الحديد،أغلالفىووضعوهم،الملكحفرةإلىوقاضيهاالمدينةأميراستدعاءوجرى،لكنيستهم

للمدينة،أساقفةرئي!ليكونبلدويناسمهرجلاالملكعينثممنهما،ممكنةفديةأكبرلاستخراج

.،،جودنرىالدوقمعقدمواممنهذابلدوينوكان

2000دمشق،44العدد،الشاميةالموسوعةزكار،سهيلتحقيق،التاريخورودونيدونر،روجرأوف

.35ص،م1995الإسكندرية.ط،الصليبيةالحروبتاريخ،عمرانسعيدمحمود،1011ص،م

يعتبرمامعرفةفىاليقظانوعبرةالجنانمرأةاليافعى،،139صدثق،تاريخذيلالقلانسى،ابن(2)

اتعاظالمقريزى،،119ع،م1997بيروت.ط،3جمنصور،خليلتحقيق،الزمانحوادثمن

،م1996القاهرة.ط،3محمد،جحلمىمحمدتحقيقالخلفاء،الفاطميينالأثمةبأخبارالحنفا

.655ص،م1991القاهرة،6،جوالنهايةالبدايةكثير،ابن،26ص

.7Oص،م1989القاهرة.طالصليية،المقدسبيتمملكةفىالمسلمينأحوالالئاعر،فتحىمحمد(3)
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مما،الافثمانيةحوالىكانالجنويةعددبأنعلما،التوابلمنرطلمائتىحوالى

.تجارىكمركزأهميتهاإلىبالإضافة،المدينةهذهغنىعلىيدل

حيالالجنويينمعاتفاقاتهبتنفيذالأولبلدوينالملكالتزامأنسكولا

الجحويةنصيبأنأضفناإذاهذامعه،التعاملفىالاستمرارعلىسجعهمقيسارية

.(؟)المقدسبيتملكنصيبمنكانالثلثينوأن،الثلثكان

بلدوينالصلبىالملكتوجهوقيساريةأرسوفعلىالاستيلاءمنالانتهاءبعد

بطريقمتصلةوكانتالشامى،الساحلدرة(Acre)2عكاعلىللاستيلاءالأول

للدولةالتابعةآحليةالمهالقواعدمنمهمةقاعدةوهىدمشقمعمزدهرتجارى

الوجودعلىكبيراخطرايشكلالفاطصنأيدىفىوجودهاوكان،الفاطمية

الذىالساحلىالشريانقطعفىالقاعدةهذهفكرتإذا،الشامبلادفىالصليبى

هـ(496رجب)1103أبريلفىفحاصرها،الأوروبىبالغربالصليبيينيربط

،(3)والأبراجشنيقاتالمفعليهاونصبيسقطها،وكاد،الخناقعليهاوضيق

للنداءالأفضلا/صتجابالفوروعلىمصر،فىالفاطمىبالأفضلحاكمهافاستنجد

معتجربتهمبعدالفاطميينإنإذعدة،مناطقمنعكاإلىالنجداتووصلت

السماحإمكانهمفىيكنلموقيساريةأرسوفثمقبلمنالمقدسبيتفىالصليبيين

فلسا،48النقودمنالعادىالجندىنالحيث،قيساريةفىهائلةكانتالغناثمانهايد،ذكر(1)

جنواأهالىلدىالمغامرةروحتقويةفىالباهرةالنتائجهذهأسهمتوقد،الفلفلمنورطلين

ت،الوسطىالعصورفىالأدنىالشرففىالتجارةتاريخهايد،،الثريةومدنهاسورياإلىواتجاههم

c151ص،اج'1985rالقاهرة.طرضا،محمد

.58.Smail R, The Crusaders in Syria and the Holy land. Southampton. 1973, P

.19682( William of tyre, Vol.I, P. 453, Stevenson, The Crusaders in the East, Beirut)

.ع46.

علىيساعدموقععلىأقيمتثرقا04.35طولخطوعلىشمافي53"55عرضخطعلىعكاتقع

النعامين،ومستنقعاتالجليلوتلال*الكرملوجلالنانو!ةرأسبينوقوعهابسهولةعنهاالدفاع

،جفلسطينبلاد،الدباعمراد،سصطفىالمياورةأسبلادمنوغير،هاوالجليللحورانميناءكانتكما

."8عرلأ،م1991كفرقرع،2ق،؟

.72ص،م)998بيرو!3ط،9،جالتاريخفىالكاملالاثير،ابن(3)
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ودمروا،أعداءهمالمسلمونفهاجم،وسهولةيسرفىعكابإسقاطللصليبيين

لعدممنسحبابلدوينوتراجعأيضا،سفنهموأحرقواوابراجهم،منجنيقاتهم،

جعلتهالفاسلةالمحاولةتلكأنفىريبولاذلك،فىتساندهبحريةقوةوجود

عنلديهتوافرتمعلوماتأنخاصةالثانيةللمرةتنظيماأكثرنحوعلىيستعد

معها.بالتعاملحربيةخبرةلديهتكونتكذلك،المدينة

علىللانقضاضالمواتيةالفرصةمنتظراالمقديهم!بيتإلىأدراجهبلدوينعادوقد

قبلمنالتىالبحريةالقوىبمساعدةالساحلمدنمنوغرها!حreعكا

السفنمنالكثيربوصولعلمأنيومعظيمةنرصثهكانتماولشد،ساعدته

وهى،(ـه497ثان)جمادم1104مارسسهرفىاللاذقيةميناءإلىالإيطالية

عنسمعواأنبعدالشرقإلىقدمواالذينوالتجار،والحجاجبالجنود،غاصة

نأويلاحظ.(؟)لبقمنهناكاستقرواالذينالجنوية،إخوانهمحققهاالتىالثروة

Raymondالصنجيلىريموندبهاستعانقدنفسهالأسطولذلك of st. Gillesفى

إسقاطها.منيتمكنلمأنهإلاطرابلسحصار

وتموالبيزية،الجنويةبالأساطيلالأولبلدويناستعانفقدأمر،منيكنمهما

وبمجرد،(2)احترامهعلىالطرفانأقسمأنبعدهـ(494)م1101عاماتفاقتوقيع

علىحممارهمسكوتنىالدبراندالقنملبقيادةضربالبيزى،الأسطولظهور

طوقتوبذلكالجنوى،الأسطولذلكفىيقاسمهمركبا،وتسعيننيففىالمدينة

استمرتالتىعليهاالمكثفةالهجماتوبدأت،وبحرىبرىبحصارين:المدينة

علىالصليبيينوحرصعنهاالدفاعفىأهلهااستبسالعكسمما،(ر)امويعشرين

ثمن.بأىإسقاطها

,128.1(Caffaro, Annali Genovesi, P)

.454.2(William of tyre, Vol.I, P)

نهايةحتىوالشاممصرفىالإسلاميةالصليبيةالعلاقاتفىبيزةدور،الهادىعبدمحمدالحميدعبدحنان(3)

.167ص،م،وو6الإسكندريةجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،الأيوبيةالدولة
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بالقربنصبوهاالتىبالمنجنيقاتالمدينةيقذفونوالبيازنةالصليبيونظلولقد

علىالقدرةلديهمتعدلمالذينالمسلمينمنسكانهافأرهقواأسوارها،من

الدولةزهرواليهاعجزأنإلى(2)القتالفيهاأعملواحاعروهاأنوبعد،(1)المقاومة

منيأسأنبعدالأولبلدوينمنالأمانيلتمسفأرسل،المقاومةعنالجيوسى)3(

عكا،لأهلالأمانالصليبيونأعطىوبالفعل.الفواطممنمعونةأونجدةوصول

لأهلهايسمحأنمقابلفىالمدينةبلدوينيأخذأنعلىالطرفينبينالاتفاقوتم

،(5)??496)م1104مايومنوالعشرينالسادسيوموذلك،(4)اهنمبالخروج

بالتالىفكتبواباهلها"،"،وفتكواعكا،أهلمععهدهمنكسواالصليبيينولكن

.الشرقفىوغدرهمالدموىتاريخهممنجديدةصفحة

أهلخروجعلىالاتفاقتمأنبعدصراحةأكس"دى"ألبرتالمؤرخويقرر

الدولة""زهرالمدينةزعيموخرججانبا،وجيشهالملكأخذوتركها،المدينة

ولكن،وممتلكاتهمأمتعتهموكلوأطفالهمنسائهممعامنينسكانهاوبقيةالجيوسى

عيونهمأعمتوالممتلكاتالأمتعةبتلكمحملينرأوهمحينوالجنويةالبيازنة

لأهلأعطاهقدالملككانالذىالعهدفمجاهلوا،الغنائمعلىالحصولفىالرغبة

منمعهمماعلىوحصلوا،(")السكانوقتلوا،المدينةمدخلإلىفاندفعواعكا،

.الشرقثرواتأمامساللعابهموأن،الصليبيينجشععكسنماوفضةذهب

.606.1(Albert d' Aix. P)

.72ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(2)

بعدبناوكان،الأفضلالجيوشملكإلىنسبةالجيوسى،الدولةبزهرويعرفبنا،باسميعرفكان(3)

انظرذلكوعن،عذرهقبلالذىللأفضلواعتذرمعرإلىعادثمبها،فأقامذهبقدالأمانأخذه

.144صدمق،تاريخذيلالقلانسى،ابن

.607.4(Albert d' Aix. P)

.68.des Croisadesc Paris, 1939, P!5,،طى"!س(Rene Grousset)

،8،جالأعيانتاريخفىالزمانمراة،الجوزىبنسبط،72ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(6)

19519voالهند،الدكنابادحيدر.ط،اق cf.

.607.7(Albertd' Aix, P)
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رأواالملكمعكانواوالذينأهلهابأن"أكسدى"ألبرتذلكعلىويعلق

ويسلبونهمأهلهايقتلونوساهدوهم،المدينةناحيةمندفعينالجنوية

منالافأربعةحوالىعلقضىهائلحريقبإسعاليقومونثم،ممتلكاتهم

.(1)السكان

البيازنةبهظهرالذىللجشعالشديدبالخزىأحسفقدبلدوينالملكأما

فقرر،المدينةلأهلالملكأعطاهالذىبالأمانالعهدبذلكمخالفينالجنوية،ومعهم

عنهمالعفووطلب(3)البطريركتدخل)2(،ولكنالجريمةلهذهمنهمالانتقامالملك

الأولبلدوينإنإذبينهما)4(الوئامعادثمالطرفينبينالشقاقوأصلح،الملكمن

الطرفينعدوأنإذ،المسلمينأجلمنالجنويةيخسرلأناستعدادعليكنلم

معه.التعاملوسيلةاختلفتوإنواحد،

تنفيذإلىبلدوينسارع(؟)(-498A)م1104عامفىالمدينةسقوطوبمجرد

فحصلوا،السابقالموقفمنالرغمعلىالجنويةمععقدهالسابقالاتفاقشروط

مبلغعلىحصلواكمازراعى،حقلفيهبماالبحرمنتريبالمدينةمنجزءعلى

.607.4،P(1)،6أ

.607.4.Pسر)،6أ

دايمبرت،ليسأنهإلاأكس،دىألبرتاسمهيذكرلمالذىالبطريركهذاأنهناالبينالجلىمن(3)

علىحملتهفىمعهخروجهوتصادفبوهمند،الحميمصديقهمعالوقتذلكفىكانالأخيرأنذلك

ذلكفىدابمبرتأنكماعكا،حصارتاريخنفسفىهـأى496سعبان/1104fمايوفىحران

عن،سوكسأفأنرياهوحينهافىالمقدسبيتمملكةعلىالبطريرككانبلبطريركا،يعدلمالوقت

انظر:حرانموتعةفىبوهمندمعدايمبرتمساهمة

;456.William of tyre, Vol.I, P

.)69ص،الصليبيةالعلاقاتبيزةدورالحميد،عبدحنان

)4(.608-607.Albert d' Aix. P

اللاتينى،والثرقالصليبيةالحملاتبالدور،ميشيل،143صدمثق،تاريخذيلالقلانسى،ابن(5)

.)17ص،م2003القاهرة.طالسباعى،بشير:ت
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وفيهخارجها،لهمالممنوحالثلثإلىبالإضافةعكا،إيرادمنسنويابيزنط)؟(ستمائة

كذلك.الجنويةباسمالجزءهذابحكمامبرباكو()هيوالجنوىالقائدعننائئاعينوا

منكلفىالسابقةممتلكاتهمدعممما،(2)وكنيسةوسارعالغنائمثلثعلىحصلوا

)3وقيساريةArsofأرسوفمدينتى Caesarea).

الشامى،بالساحلىقواعدهأهممنالفاطمىالأسطولحرمعكاوبسقوط

خسارةأنفىسكولا،فلسطينسواطنأغلبعلىالسيادةللصليبيينوصارت

منالمسلمونالمؤرخونأظهرهفيماذلكويتضحعكابضياعفادحةكانتالمسلمين

واحدةتتساقطأخذتالتىالشامموانئحمايةعنالفاطميينلعجزعميقأسف

"أبويقولذلكوعن،الصليبيينأيدىفىالاستراتيجيةأهميتهاحسبالأخرىبعد

تهاونفيهوكانالجهادعنيتقاعسكانإنه:الفاطمىالأمرالخليفةعن"المحاسن

أيامه،فىوحصونهاالسواحلغالبعلىالصليبيوناستولىحتىوالجهادالغزوفى

كلافهوعسكرالأسطولمعأرسلكان!ان،البتةالصليبيينينهفلقتالولم

.(4)ءىس

)القسطنطينية(بيزنطةإلىنسبةالاسمبهذاسميتبيزنطيةذهبيةعملةعنعبارةهىالبيزنت:(1)

الميلادىدثرالثالثالقرنمنتصفحتىالوسطىالعصورفىبكثرةمتداولةالعملةهذهوكانت

Taheganeبالتاهجانالمعروفةالارمينيةالعملةتعادلاحياناالبيزنطوكانت،التقريبوجهعلى

Hyperperonبالهيبربرونتعرفالبيزنطوكانت،التاهجانمثلمثلهاأقسامعشرةإلىتقسموكانت

الذهبمنجرامونصفثلاثةنحوتعادلالبيزنطوكانت،الذهبيةقيمتهاباستقرارتمتازوكانت

العملةسعريحددأنويمكن،الذهبحجمفىاختلافاتهناككانفقدذلك،منالرغموعلى

ل!مبراطوريةالشرقيةالسياسة،عمرانسعيدمحمودانظرذلكعنلتاريخها،دقيقتحديدبواسطة

.64ص(1)هامش1985crالإسكندرية.طكومنين،مانويلالإمبراطورعهدفىالبيزنطية

1981الإسكندرية.ط،)،جالأدنىالشرقفىوالفاطميينجنوةبينالعلاقاتالكنانى،مصطفى(2)

.222ص،م

.455.3(William of tyre, Vol.،. P)

.168ص،م1992بيروت.ط،5،ج!!سحمحمدتحقيق،والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجومالمؤلف(4)
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عدةصارتإذلهم،كبرىأهميةسكللعكاالصليبيينإخضاعأنفى،ريبولا

خلالهمنعبرالذىالجسررأسيمئلعكاميناءلأن،قبضتهمفىساحليةمدن

التجار،هؤلاءنفوذفازداد(1)المقدسبيتمملكةأسواقإلىالإيطاليينالتجار

السلعيضممهم،تجارىكمركزسهرتهالهاعكاأنخاصة،نشاطهممجالواتسع

ذلكإلىأضف.(")الغربإلىتصدرومنهادمشقعبرالشرقمنالقادمةوالبضائع

علىعكاسقوطأثرالاخرالجانبعلى،الساحلعلىالصليبيةالمملكةمساحةاتساع

.هناكالبحريةقواعدهمأهممنفحرمهم،الفواطم

الصليبيين،ضدالجهادمواصلةعنيتخللمالفاطمىالأفضلأنالبعضرويرى

الممكنمنأنه،إلاللقتالجيشهرأسعلىبنفسهالخروجعدمعليهيعابكانوان

منوأط!عمؤامراتمنالفترةتلكيسودكانممالخوفهذلكفىالعذرلهنجدأن

المدنتلكتجاهالمسئوليةمنالأفضليعفىلاذلكأنغير،(3)رصمفىالوزارةأجل

بدرجةالمسلمينمواجهةفىالصليبيينساعدسيشتدإسقاطهابعدالتىالساحلية

قبل.منكانمافاقت

م،،،0عامفبرايرفى-Berytusبيروتصوبالصليبيوناتجهذلك،بعدومن

بينالموصلةالطرقتوجدحيث،للصليبيينبالنسبةلأهميتهانظرا،(ـه503)

الظهيرلحمايةمهمأمرالطرقهذهعلوالسيطرة،دمشقحتىوالعمق،بيروت

.(4الشامى)

بيتقوانينمجموعةفىتراءة..الصليبيةالمقدسبيتلمملكةالبحرىالقانون"االطحاوى،حاتم(1)

.484ص،م1998القاهرةجامعة،58العدد.،الادابكليةمجلة،"المقدس

.88.2(Runciman, A History of the crusaders, Vol II, Cambridge, 1978, P)

1997225v,oالقاهرة.ط،الفاطمىالعصرفىوالوزراءالوزارة،المناوىحمدىمحمد(3) 4f.

ماجستيررسالة،الهجرىالسادسالميلادى/عشرالئانىالقرنفىالشامىالساحل،علىسيدأسامة(4)

.86ص،م1992سمسعينجامعة،الآدابكلية،منشورةغير
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بن"برترامبمساعدة(1)بيروتمدينةعلىالحصارفرضفىبلدوينالملكوبدأ

للوجوددعمابيروتعلىحريصاكانالذىطرابلسكونتالصنجيلى"ريموند

لمحاعرةقدمكما،كبيرةعسكريةكتيبةراسعلىفقدم،طرابلسفىالوليدالصليبى

بعفالقطعإلىبالإضافة،(3)رثابتلصاحبكورتناى")2("جوسلينبيروت

والجنوية.بالبيازنةالخاصةالبحرية

بلدوينهدفيكنلمبيروتعلىبالاستيلاءالاهتمامأنذلكمنويتضح

الإسلامىفالوجود،طرابلسكونتفىممثلاالشامسماللصليبىوإنما،فقطالأول

الشمالفىالصليبيةالممتلكاتاتصالتعرضالتىالصخرةبمثابةكانبيروتفى

الامتيازاتمنالمزيدلتحقيقالإيطاليةالمدنمطامعإلىبالإضافةللخطر،والجنوب

منطقةهاجمواوقد،استعداداتهمالصليبييناستكمالبعدالساحليةالمدنتلكفى

اختبأ)4(.منإلاأهلهامنينجولموأسروا،فيهاماونهبوافأحرقوهاالغرب

ومملكةبيزاسفنكانتوهناك،المدينةبيروتإلىالمهمليبيةالقواتانحدرتثم

علىوعملوا،بيروتمرفأفىالراسيةالإسلاميةالسفنباحتجازقامتقدالقدس

المدينةحرمواوبذلكوصيدا)5(،صور:مدينتىمنالقادمالإمداداتطريققطع

.191.New York,1991, P،1أل"*أل( Karenrmstrong, Hol)

معركةفىالمسلمونأمرهوال!ثجاعة،بالحكمةعرفالفرنسيينالنبلاءأحدكورتناىدىجوسلين(2)

لقاءم1109عامصاحهأطلقحيث،سنواتخمسمدةالأصفىوبقى?1104عامحرانعند

للمزيد:،الرهائنمنوعددفدية

,454-449.William of tyre, Vol.،. P

X29بيروت.ط،الأسرىالصليبيونالقادة،عمرانسعيدمحمود - 27, c1986علىالسيدسعيد

كلية،منثورةغيرماجستيررسالةالصليبى،الإسلامىالمراعفىودورهمكورتناىآلنرغلى،

.41jpo.?1992الإسكندريةجامعة،الآداب

شمالفىواسعةوكورةحصينةقلعةبايثرتل،168_167ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(3)

.40ص،2،جالبلدانمعجم،الحموىياقوتانظر،أرمننصارىمنوأهلها،حلب

.485.4(William of Tyre, Vol.I, P)

..485.5(William of Tyre, 7510،، p)
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بأسجاراستهرتبيروتأنوبما،المجاورةالإسلاميةبالمدناتصالأىمن

الأخشابمنالإفادةمنللمدينةالمحاصرينالصليبيونتمكنفقدالصنوبر)؟(،

المدينة.عنالمدافعينإرهاقعلىساعدتحربيةوعددوأبراجالتسلقسلالملإقامة

سرع،المدافعينمنجنيقبحجارةوكسرالأبراجأحدالصليبيوننصبفعندما

المسيحيينبينبالتناوبونهاراليلاالهجومواستمر،(2)رخآبرجعملفى"ا"برترام

قبضتهم.فىإسقاطهاعلىالغزاةإصرارعكسمماسهرين)3(،لمدة

لههاحكامبيروتنحوالصليبيينبزحفالافضلإلىتصلالأخبارتكدولم

والإسهاملإنقاذها،أسطولهمنقسمبإرسالبادرحتىوبحرا)5(براعليهاالحصار

،(5)والمؤنوالسلاحبالرجالمزودةحربيةسفينةعشرةتسعفجهزعنهاالدفاعفى

المحاعرالصليبىالأسطولمعاستبكتحيثبيروتإلىالوصولاستطاعت

المعادية.البحريةالقطعبعضرعلىتستولىأنواستطاعت،لبيروت

واستطاع،بيروتأهلنفوسفقويتالميناء،فىالمؤنالسفنهذهوأنرغت

طريقعنوذلك،الصليبيةللقواتالخشبىالبرجتحطيمأهلهامنالمحاصرون

فيهشرعالذىالوقتفىالمصريةالسفنوصلتوقدالمناجيق،بحجارةقذفها

نحوعلىالتوقيتذلكفىقدوعهاأهميةعكسمما.(6)رخآبرجإعدادفىالصليبيون

.خاص

.486.1(Ibid. P)

.،68م،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(2)

;486.3(William of tyre, Vol.I, P)

1291490-1097)الإسلاميةالصليبيةإلمواجهاتوطأةتحتا"بيروت،سحادةنزيه / r-690هـ

.4،7ص،م1999المنوفيةجامعة،38العدد،الادابكليةبحوثمجلة،"(ـه

!168ص،السابقالمصدر،القلانسىابن(4)

بيروت.ط،والشاممصرفىالإسلاميةالبحريةتاريخ،سالمالعزيزعبدوالسيد،العبادىمختارأحمد(5)

.)15ع،م)981

.168ص،السابقالمصدر،القلا،نسىابن(6)
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السويديةميناءفىسمالأأسطولهمرسىالذينبالجنويةبلدويناستنجدثمومن

4St. Simeonسفينةأربعينمنمكونةبيروتإلىالجنويةالنجداتفوصلت

بابقاتلين)؟(.مشحونة

سورعلىفنصبواوبحرا،بزاأخرىمرةبيروتإلىالزحفالصليبيينوعاود

الأسطولمقدمالمعركةفىفقتل(2)المعركةاستعلتثم،خشبيينبرجينالمدينة

البحريةالقواتحاولتوعبثا.المسلمينمنكبيرعددإلىبالإضافةالفاطمى،

أهلفاضطرفشلتولكنهاالبحر،طريقعنبيروتإلىنجداتإرسالالفاطمية

ضار.قتالبعد(3)(ـه503)م1110سنةفىالتسليمإلىبيروت

أرسلهابيروتلحجدةفارسبثلاثمائةتقدرأخرىبريةقوةأنويلاحظ

الصليبيينمننرقةعليهمخرجت،الأردنبلادفىسيرهاأثناءولكن،الفاطميون

.(4"جماعةمنهمفهلكالجبالإلىالمصريةالقواتتشتتأناستطاعت

يغادرمنعلىبالإبقاءبلدوينمنوعدعلالأهالىحصولمنالرغموعل

.78صالشامى،الساحلعلى،سيدأسامة(\

علىتساعدالتىالأدهانوبعضبالكبريتالممزوجةالملتهبةالمواداستخدامتمخلالهاأنيلاحظ(2

فىالسائلمنهافيقذفالمركبمقدمةفىتشدكانت،مستطيلةنحاسيةأسطوانةطريقعنالاستعال

سميتولهذاوالهواء،الماءفىتشتعلالنارهذهوكانتفتحرقها،السفينةعلىتقعمشتعلةكراتسكل

.232ص،ت.بالقاهرة،الباقيةوآثارهاالإسلاميةالبحريةماهر،سعادانظر،البحريةبالنار

ص،م)985دمثقزكار،سهيلتحقيق،الفرنجخروجفىوالتبينالأعلام،الحريرىعلىبنأحمد(3

ص،م1991القاهرة،6جالمنجد،الدينصلاحتحقيقالغرر،وجامعالدرركنزالدوادارى،،71

c456الشاميةالموسوعة،الزمانأهلتواريخلجميعالجامعالبستانمحمد،بنمحمدالأصفهانىالعماد

19955358دمشق،1)ج،الصليبيةالحروبتاريخفى vocP،،تحقيقحلب،تاريخالعظيمى

الشاميةالموسوعة،الصالحىالتاريخ،الحموىواصلابن،o4f,,1984364دمشقزعرور،إبراهيم

ولىمناللطافةمورد،المحاسنأبو،456ص،م1995دمشق،2اج،الصليبيةالحروبتاريخفى

كتابيحعى،بنصالح،199786Joالقاهرة.!،،جمحمد،نبيلتحقيق،والخلافةالسلطف

.19ص،م،927بيروت.طاليسوعى،سيخولوي!الأبتحقين،بيروتتاريخ

.168ص،دمقتاريخذيلالقلانسى،ابن(4
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مصرعلىوحملتهالشامىالساحلتجاهالأولبلدوينسباسةتالأولالفعل

فىكبيرةمذبحةأحدثواقدوالجنويةوالبيازنة""ابرترامأتباعأنإلا،بسلامالمدينة

الذينوالموارنةواليعاقبةالأرثوذكسإلاالمدينةمذبحةمنينجولمالأهالى)1(،

.(2)الصليبيينبجموعللالتحاقأسرعوا

سؤونهاخلالهمانظمأسبوعينلمدةبيروتمدينةفىالأولبلدوينوبقى

وماالعليا،الصليبيةالاستعماريةالمصالحيحققبمافيها،الحكمنظامبتقريرالداخلية

ترميمبإعادةالحصارأفسدهماإصلاحعلىعملكما،إداريةأعمالمنبهيتعلق

الحالبطبيعةذلكوكللتحصيناتها)3(تدعيماأطرافهاعلىبرجينوبناءأسوارها،

المسلمين.حسابعلالعلياالصليبيةالمصلحةأجلمن

صور،مدن:كانت،الساحليةالمدنمنمزيدعلللسيطرةبلدوينوتطلع

منوصورعسقلانمدينةوكانت،المسلمينأيدىفىلازالتوعسقلانوصيدا،

متونرةتكنلم(4)خاصةاستعداداتإسقاطهاويتطلب،التحصينسديدةالمدن

.Sidonصيدامدينةإسعاطإلىبلدوينتطلعلذلك،المرحلةهذهحتىللصليبيين

،م1108،م1106الأعواممدىعلىمراحلبثلاثمرصيداسقوطأنويلاحظ

1111.

الأولبلدوينانتهزوفيهاc(_500-499)م1106عامفىالأولىالمرحلةكانت

منوغيرهموالدانيينوالفلمنكيينوالإنجليزالحجاجمنجماعاتقدومنرصة

،المالمنكبيرمبلغبدفعالأولبلدوينودكسبصيداحاكمأنإلا،الشماليين

لمالحينذلكفىSidonصيداأن،الأرجحعلىعكس،مما.(5)اهنعالحصارفرفع

.672.1(William of tyre, Vol.I,P. 481, Albertd' Aix, P)

ث!7؟01الرياض.ط،بالمسلمينوعلاقتهاالصليبىالحكمتحتبيروت،السرحاناللهعبدموضى(2)

.77ص

.78ص،نفسه(3)

43صالصيبية،الحروب،عمرانسعيدمحمود(4)

.91.n, A History of the Crusades, Vol.I, P5ت( Runemi)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

فىعليهاالاستيلاءأمرأجلأنهالمتصورومن،الأولبلدويناهتمامبؤرةفىتكن

تالية.مرحلة

نأحدث،(ـه502)محرمم1108عامأغسطسفىفكانتالثانيةالمرحلةأما

فوجدها،والبندقيةوبيزا،،جنوة:منالمختلفةالإيطاليةالسفنمنكبيرعددقدم

مدينةحولالحصارنرضفىبمساعداتهمسرعالفوروعلى،ذهبيةفرصةبلدوين

البحر)؟(.ناحيةمنصيدا

المدينةسورعلىالكبيرةالخشبيةالأبراجأحدإقامةمنالصليبيونتمكنوقد

تحطيمهمنوتمكنواعنها،الدفاعفىاستبسلواالأهالىولكنعليها،الاستيلاءبهدف

المسلمونينسلم،مدينتهمعنالدفاعفىص!داأهلتصميموبجان!الأمر)2(،اخر

الدماسقةمنلكلفكان،(3)اهلالعونيدمدالمجاورةالإسلاميةالأقطارفى

أهلهااستنجدلصمداالصليبىالحصاربدايةففى.الصراعهذافىدوروالمصريين

فىبدأهذا،وعلىدينار،ألفثلاثينمنحهمقابلطغتكينالأتابكدمشقبحاكم

مصرمنأقلعبينما،المحاصرةالمدينةنحوطريقهاأخذتغفيرةقواتتجميع

هذامنعتسديدةبحريةعاصفةهبتولكنمركبا،خمسينضمكبيرأسطول

.التحركمنالأسطول

أصدرالكبيرةالبحريةالأعدادهذهبأمرالقدسملكالأولبلدوينعلمولما

مساعداتأيةوصولومنعبالاستعداد،الإيطاليةالتجاريةالمدنأسطولإلى0أوامر

.(4)المدينةأهالىإلىالمسلمينقبلمن

تلكمعفاستبكصيدا،نحوالممرىالأسطولتحركالعاعمفةهدأتوعندما

.652.1(Albertd' Aix. P)

.140ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(2)

.88ص،م1981الإسكندرية.ط،الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهاصيدازيد،زكىأسامة(3)

.168ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(4)

60

http://www.al-maktabeh.com



مصرعلىوحملتهالثامىالساحلتجاهالأولبلدوينسياسة:الأولالفصل

سوءاالصليبيينموقفوازداد،المسلمينبانتصارالمعركةهذهوانتهت،السفن

المدينة،إنقاذبهدفكبيرجيشرأسعلىطغتكينوصولبقربسمعواعندما

إلىصيداحاكماطمأنوعندماالحصار،مواصلةفىلهأمللاأنهبلدوينووجد

11"اطغتكينلقواتالسماحوعدمالمدينةأبواببإغلاقأمرالصليبيينرحيل

الخلافاتتزايدعكسممابينهما،عليهالمتفقالمبلغلهيدفعرففأنكما،بالدخول

الجانبين.بين

بل،المدينةأسوارأماممنالرحيلعدمعلىالأتراكأصرالموقفهذاوحيال

المالية.مستحقاتهمكاولعلىيحصلوالمإذاالصليبيينباستدعاءحاكمهاهددوا

الخلافذلكمنيجعلأنيشألم،تهديداتهمصدقمنالمدينةحاكمتأكدولما

فقطلهودفعاطغتكين"ا،1لمطالبالأمرنهايةفىنرضخ،الصليبيينلعودةفرصة

.(؟"دمشقنحومتجهينالمكانوغادرواالأتراكووافق.عليهالمتفقالمبلغثلث

بيتملكأخذحيث،(ـه505)م1111عامففىوالحاسمةالثالثةالمرحلةأما

خبرةلديهتوانرتأنبعد،كبيرةبإمكانياتصيدامدينةلحصاريستعدالمقدس

هوالشاغلالملكسغلفكان،سابقتينمرتينخلالمنمعهاالتعاملفىواسعة

الحعار،عمليةفىللاستراكالحربيةوالمعداتالجندصممكنعددأكبرتجنيد

علىالاستيلاءنجاحضمانفىبلدوينالملكالوقتذلكفىالظروفساعدتوقد

الحجبقصدأسطولرأسعل(2)النرويجملك3أ!اد3سيجوردوصلفقد،المدينة

.89،90ص،الإسلامىالصراعفىودورهاصيدازيد،زكىأسامة(1)

ص،م9919القاهرة0.6،الصليبيةالحروبوفكرةالأولىالصليبيةالحملة،سميثريلىجوناثان(2)

السادسالميلادى/عشرالثانىالقرنمنالأولالثلثخلالالنرويجملوكأحدهوسيجورد.240

L,c7لا3salem!آه3ىم!شوNagnussonلأولاوسيجورد،الهجرى The crsdessigurdJer

ماجنوسالنرويجىالملكابنوهوSigurdtorsaiforeJerداsalemfareبالنرويجيةواسمهالصليبى

Magousالثالث III(ـه1103/498ت)،1090485عامفىولدوقد / rحكمهـوقد

1130525-1103منالمرحلةخلالالنرويج - 498 / rالحروبعوض،مؤنسمحمدهـانظر

.9ص،م)992،عمان.ط،ونقديةتاريخيةدراساتالصليبية

.312.Knut Gierset, History of the Norwegian people, New York 1927, P-
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

ووقعهـ(501)م1107عامفىالاستعداداتتمتوقد،المقدسبيتفىوالزيارة

منقويةلرغبةامتثالاوذلك،الأسطولهذاقيادةأجلمنسيجورعلىالاختيار

قوىمنغيرهمكشأنالصليبى،المشروعفىيشاركواأنفىالنرويجيينجانب

بالرجالمشحونةمركباستينسفنهعددوكان،حينذاكالأوروبىالغرب

والغزو)؟(.،الحجبقصدوالذخائر

الفرصةبمثابةذلكاعتبر،النرويجملكوصولبأمربلدوينعلمولما

الأولبلدوينفقامالشامى،الساحلمدنفتحلاستكمالينتظرهاالتىالملائمة

.(2)باستقباله

سيجوردللملككبيرااحتفالاأقامبلدوينالملكأن،النرويجيةالمصادروتقرر

المؤدىالبرىالطريقمعهوقطعخاصةرحلةفىصحبهكذلك،رجالهمنوالعديد

.(ر)الأردننهرإلى

(4)المقدسالصليبمنقطعة"اسيجورد"للملكالأولبلدوينالملكقدموقد

منأوتىمابكلالمسيحيةسأنإعلاءعلىالأخيرفاقسم،المسيحيونذلكيعتقدكما

(1

(3

(4

.17صه،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(

;58.2(The Saga of Sigurd, Wright (ed) Early travels in Palestine, London 1898, P)

عصرفىاللغوىالصراع،زهرانالدراوىc20-12ص،السابقالمرجععوض،مؤنسمحمد

،والغربالشرقبينالعلاقات،عطيةسوريالعزيز،32ص،ت.بالقاهرة،الصليبيةالحروب

.56ص،م1970القاهرة.ط،سيفصابرفيليب.ت

.2،ص،السابقالمرجععوض،مؤنسمحمد(

هذاأنأقسمالمقدسالأثرهذاوعلى،المقدسالصليبمنكسرةاقلع،والبطريركالملكمنبأمر(

إلىالمقدسالأثرهذاأعطىثم،نفسهالربعذبعليهالذىالمقدسالصليبمنكانالخشب

يرفعواأنيقسمواانيجبرجالهمنآخرونرجلاع!ثرواثشاهويكونأنبثرطcSiguardالملك

النرويجفىالأساقفةلرئيسإتامةمكانأومجلسينشأواأوويشيدوا،قوتهمبكلالمسيحيةويعززوا

.المقدسالملكيرقدحيثمحفوظايكونأنيجبالصليبأنوأيضا،استطاعإن

.57-56.The Sage, Early travels in Palestine, PP
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مصرعلىوحملتهالشامىالساكلتجاهالأولبلدوبنسياسة:الأولالفصل

وتحركتصيدا،بمدينةالحصاربدءعلىالاثنينبينالاتفاقتمحال،أىعلى.لهوة

الناحيةمنالمدينةلمحاصرةالنرويجىالملكرأسهاعلىالصليبيةالأساطيلبالفعل

ماولكنصور،ميناءفىموجوداالوقتذلكفىالمصرىالأسطولوكان،البحرية

فىرغبتهعدموأبدى،الفزعانتابهحتىالنرويجىالأسطولبوصولعلمأن

القلانسى)1(.ابنالدمشقىالمؤرخقررهلماوفقالنجدتهاالذهاب

صيدا،مدينةإنقاذفىاستراكهوعدمالمصرىالأسطولموقفتعليلكانورب!

جعلالذىالأمر،وقوتهالصليبىالبحرىالأسطولقطعكثرةإلىيرجعإنما

متكافئة.غيرمعركةفىأنفسهمإقحامقبلبحذريفكرونالمصريين

.الأولبلدوينالملكبقيادةأحدهما:فريقينإلىالصليبيةالقوىوانقسمت

تطويقفىمعاالفريقاناستركوقد.طرابلسصاحب"ابرتراند"برئاسةوالثانية

المدينةأسوارعلىالحربيةبمعداتهميلفونالصليبيونوبدأ،ناحيةكلمنالمدينة

ارتفاعصيداعنالمدافعونساهدولمانفسهاالمديثةداخلوالنزولتسلقها،بهدف

لإفسادحيلةفىيفكرونأخذوا،مدينتهمأسوارمنأعلىمستوىإلىالحصارآلات

التخلصتستهدفمحاولةإلىتفكيرهمهداهمالمساءحلوعندما،المهاجمينخطة

المعداتإلىيصلونبحيث،المدينةأسوارأسفلحفربعمللاتالآهذهمن

فيهاوصنعواالحفرهذهبعملالظروفلهمتهيأتولهاتدميرهاالمطلوبالصليبية

فىالصليبيينأصابتماسرعانالتىالنيرانأسعلواثمللاستعال.قابلةمواد

بالجنودتعصفأنالفكرةهذهوكادت،حصارهموالاتالحربيةمعداتهم

والدخانالمشتعلةالنيرانكثافةمنالالاتهذهفوقالموجودينالصليبيين

المتماعد.

بعيداالسورفىآخرمكانإلىالالاتبنقلفأمرحدث!بعلمبلدوينأنغر

.117ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(1)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمفدسببتمملكة

أدواتتدميرفىالأهالىأملخابوبهذا.المدينةأهالىعملهاالتىالحفرعن

مدينمهم)1(.علىللاستيلاءالصليبيونبهاأتىالتىالحصار

لاخشبيةأبراجبعملالمسلمينعلىالحصارتشديدفىالصليبيونواستمر

استعلتماإذاالنارلإطفاءوالخلبالماءمزودةفكانت،والحجارةالنارفيهاتؤثر

النرويجىالأسطولقبلمنالبحرىالهجومضرباتعنفضلاالنار،فيها

نأ،(3)ىدعبنمحمدالدولةمجدالأميروهوالمدينةوالىمنكانفماالصليبى)2(

نأإلا،المسيحيةإلىارتدمسلمخلالمنالأولبلدوينلاغتيالخطةأعد

وقتل،المؤامرةفكشفتبالأمرالصليبىالملككاتبواصيدافىالمحليينالمسيحيين

.(5)اقنسصاحبها

يجدوافلمصيدا،مدينةلأهالىبالنسبةالمطاففهايةالمؤامرةهذهفشلوكان

وأربعينسبعةدامحصاروبعدالصليبى،الملكمعوالتفاوضالتسليممنبدا

سيوخمنجماعةخرج،السابقةبالمدنمقارنةطويلحصاروهويوما،

وأموالهم،،أرواحهمعلىفأمنهمالأمانملكهممنوطلبوا،الصليبيينإلىالمدينة

يرحلأنسكانهامنالمدينةمغادرةأرادمنلكلالسماحعلىوافقكماوعساكرهم،

الحقلهالصليبيينالرعايامثلاعتبرهفقدالبقاءفىرغبمنأما.أمتعةمنيحملهبما

.(5)عليهالمقررةالسنويةالضريبةنظيربأملاكهالاحتفاظفى

المدينةأبوابوفتحوا،الشروطهذهعلالموافقةإلىوأهلهاالمدينةحاكمواضطر

.95ص،الإسلامىالمراعفىودورهاصيدازيد،زكىأسا!ة(1)

.،7صادعشق،تاريخذيل،القلانسىابن(2)

1986oالإسكندرية.ط،الإسلامىالعمرفىصيدامدينةتاريخ،سالمالعزيزعبدالسيد(3) cr?

102<l(3)ةيس.

.171ص،السابقالمصدرالقلانسى،ابن(5)
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مصرعلىوحملنهالشامىالساحلتجاهالأولبلدوبنسباسة:الأولالفصل

جمادىمن)الأولم،،،،ديسمبرمنالخامسفىدخلتهاالتىالصليبيةللقوات

.أذىبأىبهاالمسلمونيصبولم،(؟"(ـه505الآخرة

نأإلىالمدينةتلكفىالمسلمينلأحوالالجديدالوضعهذاتفسيرويرجع

الصليبيينالنبلاءطبقةأنرادكانحيث،الاستسلاماتفاقيةاحترمالأولبلدوين

سليمةالصناعيةسها)99التجاريةبأسواقهاالساحليةالمدنهذهاستسلاميفضلون

نأثانيةناحيةمن.(2)الأطلالمنكوماتوليستالدمار،يلحقهاأندون

استمرالذىالمدينةعلىالحصارتشديدفىبلدوينعاونالذ!البحرىالأسطول

القراصنة.منجماعاتيضمجنويايكنلميوما،وأربعينسبعة

نفسهالوقتوفى،دمشقإلىبالهجرةصيداسكانمنساءلمنبلدوينوسمح

فضلواالذينأرهقبلدوينأنإلا،بالزراعةبالاستغالفيهابالبقاءيرغبلمنسمح

.(3)طاقتهمفاقتباهظةمبالغمنعليهمنرضبماصيدافىالبقاء

وأدبية.ماديةمكاسبالتحالفجزاءحصادهمفكان،للنرويجيينبالنسبةأما

والأسلابالمالمنكبيرجزءعلىحصلوافالنرويجيونالمادىالمستوىعلىأما

بالهدايا)4(.حملواوأيضا،إليهمآلتالتىوالغنائم

فىمشاركتهمفىتمثلفقد-وبقاءاستمراريةأكثروهو-الأدبىالمكسبأما

الملكذلكحققأخرىجهةومنسيجور،الملكقيادةتحتالصليبىالمشروع

ثمالصليبى،المشروعمدعمأنهسعبهأمامأظهرإذ،بارزةسياسيةمكانةالنرويجى

.(5"بالغنائممحملينالقسطنطينيةعبربلادهمإلىالنرويجيونرجع

1( Benjamin Z. Keder, The Franks in the Levant 11th to 14th centuries, Great Britain)

;98،.1993، P

.2)3ص،م1984بيروت.ط،المشرقفىالصليبيةالحروب،برجاوىأحمدسعيد

.35ص،م2001القاهرة.طالبنا،الحافظعبد.ت،فلسطينفىالصيبىالاستيطانبراور،يوسع(2)

.17صا،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(3)

.488.4(William of tyre, Vol.I, P)

.39،ز8ص،الصليبيةالحروبعوض،مؤن!محمدانظر،بلادهمإلىالنرويجعودةعن(5)
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تساقطخلالمنضعفهااستمراريةتأكدفقد،الفاطميةللخلافةبالنسبةأما

الاستيلاءتمفقدهذاوعلى،الأخرىتلوالواحدةالشامىالساحلعلىمراكزهم

الاستيلاءيتمسوفاللتانوعسقلانصورعداما(الشامى)؟الساحلأغلبعلى

عامالثانىبلدوينالملكعهدفىصورعلىالاستيلاءيتمفسوفبعد،فيماعليهما

الثالث.بلدوينالملكعهدفىهـ(548)م،،53عسقلانثم،(2)(ـه5،8)م،124

ناحيةمنالصليبيةالمملكةتأمينعلىالأولبلدوينعملسبق،ماإلىيضاف

الفواطم،غفلةأثناءالشامىالساحلعلىالاستيلاءبنجاحاستطاعأنبعد،الجنوب

.وعسقلانصورعدافيما

عنبوايوندىجودنرىعهدإلىترجعمصرعلالسيطرةفكرة،أنويلاحظ

ذاتهرىجودفأنالمعروففمن،النقبصحراءوهوالجنوبىالجزءتأمينطريق

لهتممتىالبطريركإلىالمقدسبيتعنيتنازلبأنهـ(494)م،100سنةفىوعد

.(3)القاهرةالأخصعلىأخرىكبيرةمدينةفتح

علىالصليبيةالمملكةخلدفىملحةضرورةأصبحتمصرغزوفكرةأنبيد

الهدوءفترةالمقدسبيتملكالأولبلدويناستغلهناومنتاريخها،طول

والسيطرة،الشرقىالجنوبناحيةمنالمقدسبيتمملكةتأمينعلفعملالنسبى،

المعروفةالمنطقةوهى،العقبةخليجحتىالميتالبحرجنوبىالممتدةالصحراءعلى

عربة.بوادى

1( N. Markhouly and C.N Johns, Guide to Acre Covernment of Palestine department of)

.21.Antiquities Jerusalem 1946, P

1985337القاهرة.!،الصلسبيةالحروبتاريخفىدراسات،عحبرهسيدعفاف(2) JO cf.

فىالمقدسبيتمملكة،عثمانصفاءانظر.الثانىبلدوينالصليبىالملكعهدفىصورسقوطوعن

،منشورةغيرماجستيررسالةها525-512/م)131-)118الفزةفىالثانىبلدوينالملكعهد

.73-70عى،م2005سمسعينجامعة،الادابكلية

.58ص،م1960القاهرة.ط،العرينىالبازالسيد.ت،الصليبيةالحروبباركر،إرنست(3)

66

http://www.al-maktabeh.com



مصرعلىوحملتهالشامىالساكلتجاهالأولبلدوينسياسة:الأولالفصل

م،،،5الشوبكحصنسيدعندما،عربةوادىعلىالسيطرةبلدوينبدألقد

بأعمالخلالهمنيقومونللصليبيينمركزاالحصنهذايكونأنعلى،(ـه509)

حملةفىالصليبىالملكخرج(؟)(ـه510)م1116عاموفى،والاستكشافالمراقبة

وجهه،منالأهالىفرحيث،العقبةخليجساحلعلالواقعةاأيلة11علىأخرى

.(2)ةليأقلعةوهىحصينةقلعةبناءعلفعمل

نأنلاحظهناومن،الشاموبلادمصربينللقوافلالبرىالطريقعلىتقعوهى

بلدويناستغلالعلىدلالةوهذه،القلعتينتشييدبينواحدعامالزمنىالفارق

الوقت.لعنصرالأول

تمكنوبذلكأيلة،أمامنرعونجزيرةفىأخرىقلعةتشييدذلكإلىأضف

قلوبفىتحركأخذتالتىالواسعةسيناءجزيرةسبهعلالإسرافمنالصليبيون

.(ر)عليهمعزيزةدينيةذكرياتالصليبيين

رفضواقدسيناءجزيرةسبهفىكاترينةالقديسةديررهبانكانوإنهذا

وأالفاطميةالسلطاتإلىالخبروصولخشيةمساعدةبأيةإمدادهمأواستضافتهم

الأولبلدوينجعلمما،(4)سنينمنذمعاملتهمأحسنواالذينالأففل،الوزير

.المقدسبيتإلىينصرف

الملكأماميبقولمسيناء،جزيرةسبهعلىالإسرافمنالصليبيونتمكنوبذلك

الصراعونقلدارهمعقرفىالفاطميينيهاجمأنإلاالأولبلدوينالصليبى

.جديدةإنريقيةجبهةإلىالإسلامىالعليبى

1992Iطرابلس.ط،الإسلامىالتاريخفىدراسات،الصليبىتوفيقامين(1) I '' r.

.161ص،م1990طرابلس.ط،غانمالدينعماد:ت،الصليبيةالحروبتاريخماير،إيرهاردهان!(2)

.257ص،،،جالصليبيةالحركةعاشور،سعيد(3)

o,,19615القاهرة.ط،المنصورةفىوهزيمفمصرعلىالتاسعلويسحملة،قلادةمصطفىمحمد(4) cP.
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصيبيةالمقدسبيتمملكة

ذلكعلىوالدليلمعر،لغزواستكشافيةبرحلةالأولبلدوينقاملهذا

رجل،وأربعمائةفارساعشروستةالمائتىيتجاوزلمصغيراجيشاقادأنه

طريقعلىلمصرغزوهفىاعتمدالمقدسبيتملكالأولبلدوينأنويلاحظ

فىوالمسلمينإنريقيةسمالفىالمسلمينبينالوصلحلقةسيناءجزيرةسبه

الصليبيينزودواالذينالبدومعاونةعلىالأولبلدويناعتمد،(؟)ايسآ

للجيشوالعيونالإدلاءبدورقيامهبمعنفضلاوالماء)2(،بالزاد

الصليبى)3(.

الشامفىالممليبيينلغزوخرجتالتىالفاطميةالحملاتأنفيهلاسكومما

نأإلىبالإضافةالصحراء،عبرالصليبيةالقواتسيرلإمكانيةمشجعاكانت

فىالوقوفمنيمكنهاسيناءفىحربيةقواتوجودعدممنمتأكداكانبلدوين

منغفلةعلىتدلالأهميةغايةفىنقطةوهذهمصر،علىالصليبىالهجوموجه

لمصرالاستراتسجيةالأهميةفىبلدوينمنويقظةمصرحدودتأمينفىالفواطم

النابض.المنطقةقلبالفواطملقوةالمفتاح

سياء،جزيرةسبهفىالشمالىالطريقيسلكأنعلىلمصرغزوهعندبلدوينعمل

الطرقأففملهولأنه،الفراعنةعهودمنذالقديمحورسبطريققبلمنالمعروف

جناحهاتحمىأنيمكنبحريةقوةتملكوالتى،الغازيةللجيوشبالنسبة

.(4)الأيمن

سالكينسيناءصحراءيعبرواأنبلدوينبقيادةالصليبيوناستطاعوهكذا،

.4صا،م)977القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىسيناءجزيرةسبهأحمد،رمضانأحمد(1)

.259ص،،جاالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(2)

.42صسيناء،جزيرةشبه،رمضاناحمد(3)

.43ص،نفسه(4)
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هذاعلىدفاعى)2(مركزأولالفرما)1(إلىالعريشمنبلدوينفعبر،الشمالىالمحور

تذكر.مقاومةأيةيلاقواأندونالمحور

تعصبهعكسمماجامعهاوأحرقعليها،استولىالفرمابلدويندخلوعندما

منالفرماوكانت،والنهبالسلببأعمالوقام،المسلمينلدىالعبادةدورضد

فيهاوتركواالمصريونأهلهاهجرهاأنبعدبلدوينفدخلهاالقديمةمصرحصون

إلىبقواتهبلدوينتوجهثم،الغنائممنكبيربقدرالصليبيونأمدمما،أمتعتهم

لأكثريتوغلأنيستطعلمولكنه)ر(تنيسمدينةإلىوصلحيث،النيلنهرمصب

تنيسلوصولهالثالثاليوموفى.(4)قواتهحجملممغرالمصريةالأراضىفىذلكمن

.(5)الأولنل!دلبتوفى

المنقطعة،الدولأخبارظانر،ابن،30اص،م1977بيروت،5عاس،جإحسانتحقيق،الأعيانوفيات،خلكانابن(

فىالر!الأدبفىوأثرهاالصلييةالحروبكيلانى،سيدمحمد،!ص،م19ىالقاهره.ط،نريهاندريةتحقيق

القاهرةc316الصليية،الحروبفىالسنيةالأخبارالحررى،علىسيد،17ص،م)9!كالقاهرة،2ط،والشاممصر

الصل!ة،الحروبانتهاءافىالإسلامظهورمنوأوروياالعرببينالصراع،رمضانالعظيمعبد،49ص،م1985

_488)الصل!ة،للحروبالمبكرةالمرحلةفىدمشقإمارةزنكى،حسنمحمدجالc415ص،م1983القاهرة.ط

.74ص،ما399الكويت.ط،(م11لهر-)و!5هـ/و!9

.258ص،،جاالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(

وفى.دقيقة30ودرجة31والعرض،دقيقة40ودرجة54الطولحيثدمياطسرقىتنيستقع(

دقيقة،50ودرجة54الطولحثالحزابوالفرماتقعالمالحالبحرعلىالبحيرةهذهشرقى

درجة.32والعرض

تطوان،خينيسقرنيطخوانتحقيق،والعرضالطولفىالأرضبسطكتاب،المغربىسعيدابو

.82ص،9581

.17)ص،5،جوالقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم،بردىتغرىابن(

ص،ت.ببيروت.ط،)ق،)،جمصطفىمحمدتحفيقالدهور،وقائعفىالزهوربدائع،إياسابن(

c222بيروتزايد،محمودتحقيق،النوريةالسيرةفىالدريةالكواكبسهبة،قاضىابنالدينبدر

1971P،82ص،

.221.Albert d' Aix. P. 706. Fulcher of Chartres. P-

الوسطى،العصورفىوالغربال!ثرقبينالعلاقاتماجد،المنعمعبدأيضا:انظربلدوينوفاةعن

،بيروت.ط،والمماليكالأيوبيينعصرفىوالشاممصرعاسور،سعيد415،ص،م1966بيروت.ط

العصرىفلسطينتاريخفىالوسيط،حسينمحمدومحسنفوزىعمرفاروقص؟ا،ب.ت:

عبدهقاسم،167ص،م1999عمان.ط،1517fهـ/923-م643هـ/13الوسيطالإسلامى

.137ص،م2001القاهرة.ط،الصليبيةالحروبماهية،قاسم
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الأوكبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

النيل،منلهاصطادوهالسمكمنوجبةهضميستطعلمبلدوينأنأرتشريذكر

،جوادهصهوةيمتطىأنيستطعفلم،جنبهفىقديماجرحاأثارمرضذلكوتلا

الصغيرالجيشوعاد،للانسحابالأبواقفىونفخ،نقالةعلبوضعهأتباعهوقام

.(1)القدسإلىببطء

نسبالذىالمكانفىبأحشائهورموا،وصبروهبطفأصحابهسقالطريقوفى

دفنوقديرجموهاأنالناساعتادوقد،"ا"البردويلسبخةباسميعرفومازاليإليه

.(2)المقدسبيتفى

حاسمةنتائجإلىتؤدلممصرعلىالأولبلدوينحملةفإنأمر،منيكنومهما

الخطربتنامىوأسعرتهم،الفاطميينأيقظتفقدالعكسعلىبل،للصليبيينبالنسبة

الحملاتلإعدادأخرىمرةللعودةالأفضلالوزيرودفعت،بلادهمعلىالصليبى

حملتقدمصرعلىالأولبلدوينحملةأنكما،الشامبلادإلىوإرسالهاالعسكرية

.(3"السنييندمشقحكاممعواضحةبصورةالتحالفعلىالجمالىبدربنالأفضل

قوامهاعسكريةحملةالجمالىبدربنالأفضلجهزهـ(512)م1118سنةففى

اللحاقتستطعلمالحملةهذهولكن،عسقلانإلىسارت(4)فارسالافسبعة

منالواردةالتعليماتبانتظارعسقلانفىالفاطميةالعساكروبقيتبالصليبيين

الصليبيين،وجهفىمعاالوقوفأجلمن"بطغتكين"اتصلالذىالأفضلالوزير

,19191( Archer, The Crusades, The Story of Latin Kingdom of Jerusalem, London)

;39،.P

1121_1097/_515_490)الإسلامىالعالمعلىالصليبىالعدواننوار،محمدالدينصلاح

.340ص،م1992القاهرة.ط،م

.707.2(Albert d' Aix, P)

ممرفىالأيوبيةالدولةقيامقبلالإسلامىالرقفىالصيبيينضدالجهادالغامدى،سالمبنمسفر(3)

.)30ص،م،986جدة.ط(م)،73-0971هـ/149-569)

.،99ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(4)
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الفاطميةالحملةقائدأخبرهوعندئلي،عسقلانإلىبنفسهوحفرمحلغتكينوافقفقد

بإهرته،والتصرف-طغتكينأى-رأيهعندبالوقوفالأفضلمنتعليماتلديهبأن

عملبأىتقمولمالصليبيينلقاءتستطعلمطغتكينبقيادةالمشتركةالقواتولكن

دمشقإلىطغتكينبعدهاعاد،عسقلانفىشهرينلمدةرابطتبل،عسكرى

مصر.إلىوالفاطميين

الصليبى،النفوذمدفىوالرغبةالمبكر،الصليبىالاهتمامالحملةهذهوعكست

سيشهدالمستقبلأنغير،حينذاكالصليبيينإمكانياتهىهذهأنأثبتتكذلك

خلالمنتأكدأمروهومصر،تجاهالصليبيةوالأطاع،الإمكانياتمنالمزيد

ذاتها.التاريخأحداث

الغزووغداالاستكشافاليومأنعكست،(ـه5،2)م،،18حملةأن،والواقع

الأقل-علىالمرحلةتلكخلال-الصليبيينأنعلدلمنطقىتطوروهو،الفعلى

ثقلهمبكليلقوالمأنهمويكفى.الاندفاعوعدموالعقلانيةبالمنطقتفكيرهماتسم

غيرالتورطدونبالاستطلاعاكتفوابلمصر،صوبالمبكرةالمرحلةتلكخلال

.(1)العواقبالمحمود

علىوحملتهالشامىالساحلإخضاعتجاهالأولبلدوينسياسةعنعرضذلك

فىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينلسياسةفيتصدىالتالىالفصلأمامصر.

.والجزيرةالشامبلاد

6أءدخ*،*

.107ص،والغربالئرقبينالعلاقاتعوض،مؤن!محمد(1)
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سلأميهالليالموىلجاهولىالأللدولنسةسيأ

والجزيرهاللثمأمبلأدفى
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والجزيرةالثامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينسياسة:الثافيالفمل

فىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينلسياسةبالدراسةالفصلهذايتصدى

،حرانوموقعة،الثلاثالرملةحملاتدراسةحيثمنومصروالجزيرةالشامبلاد

الشعبية.والمقاومةبرسقوحملةمودود،الدينسرفوحملات

لنفوذالشامبلادإلىالصليبيينقدومقبلبغدادفىالعباسيةالخلافةخضعت

وإقليمإيرانعلىالهجرىالخامسالقرنمنتصفقبلسيطرواقدالذينالسلاجقة

العظامالسلاجقةسلاطينظلفىالعباسيةالخلافةظلتوقدالنهر،وراءما

بدأأنلبثتماثمبها،يستهانلاقوةوملكشاهأرسلانوألببك،كطغرل

جسدها.فىيدبالضعف

يأمرللنهوضحازماموقفايتخذأناللهبأمرالقائمالعباسىالخليفةيستطعفلم

ونشوب(485tea)م1092سنةملكشاهالسلطانوفاةعقبالعباسيةالخلافة

أعلنأنهحدإلى،بينهمفيماالنزاعأثناءفىسلبياموقفاوقفبل،أبنائهبينالخلاف

ومحمد.،بركياروق:وهم،ملكشاهأبناءمنلاثنينالسلطنة

فىمنيتهوافتهحتىالسلاجقةأيدىفىألعوبةالمذكورالعباسىالخليفةظلوقد

م1118_1094باللهالمستظهرابنهالحكمفىفخلفه.(ـه7)م1094سنةبغداد

.والدهمنحظابأحسنيكنلمالذىهـ(512-487)

بلادمدنعنالدفاعفىفعالبدورتنهضلمالعباسيةالخلافةفإنذلك،وعلى

الصليبيين.ضرباتتحتالأخرىتلوالواحدةتتهاوىأخذتالتىوالجزيرةالشام

انقسامأسبابأهممنكانالإسلامىالمثرقفىالصليبييننجاحأنوالواقع
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

فاطميةوالأخرىبغداد،فىسنيةعباسيةأحداهما:خلافتينبينالسياسيةالوحدة

Lpأممامنهاكلفى1I)المركزيةالسلطةضعفذلك،إلىيضاف.القاهرةفىسيعية

الإسلامى.الجسدفىالوهناستشراءإلى

منلعددواحتلالهمالصليبيونبهاقامالتىالمذابحعلىالردإلىالفاطميوناتجه

يفكرالجمالىبدربنالأفضلالفاطمىالوزيرأخذولذلكالفاطمى،الساكلمدن

وقيساريةAsrufأرسوف:مدينتىاحتلواأنبعدولاسيما،الصليبيينمحاربةفىجديا

Caesrea.1099سنةعسقلانمعركةفىلهزيمتهانتقاماذلكوقبل(493A.-)فأعد

الطواسى)2(.الدولةسعدوهومماليكهلأحدقيادتهاووضع،كبيرةحملة

495رجب)1101rسنةمايومنتصففىعسقلانإلىالحملةهذهووصلت

تحركسرعةالطواسىسعدقائدهاأدركوعندئذ،الرملةإلىتوجهتومنهاهـ(

.(3)الرملةإلىطريقهفىقيساريةمنبلدوينالصليبىالملكبقيادةالصليبىالجيش

الجيشوقضى،عسقلانإلىالارتدادإلاالفاطمىالقائدذلكيستطعولم

إمدادا!لوصولانتظاراا!بر،حربيةل!عأأيةدونأسهرعدةبهاالفاطمى

الجيشلمواجهةليستعدواللصليبيينكافيةنرصةأتاحممامصر،من(4)جديدة

يافافىمعسكرهوأقام،الرملةتحصيناتمنيزيدأنبلدوينفاستطاع،المصرى

198977القاهرة.ط،الأيوبىالعصرفىالمقدسبيت،الدايمعبدمحمودالعزيزعبد(1) v,o f.

،،39ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(2)

William of Tyre, Vol.I, P. 436; Jean Richards Le Royaume latin de Jerusalem, Paris

.158.1953,P. 35; Prawer, Crusader Institution, Oxford 1980, P

كما،الأردنيثرقوبالغور)الجبل(بالقدس()الساكليافايصلالذىالجسرأوالممرتعتبرالرملة(3)

يربطالذىالساحلىالطريقعلىتقعبذلكوهى،بجنوبهالفلسطينىالساحلىالسهلسمالتصل

.371ص،2ق،4،جفلسطينبلادناالدباع،مرادمصطفىوغيرها،والعراقالثامببلادمصر

1990الإسكندرية.طالرها،سقوطحتىالصل!يبيينضدالمقدسالجهادالثيخ،مرسىمحمدمحمد(4)

*)59ص،م
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والجزيرةالثامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينسياسة:الثانىالفصل

Jaffaبالمواصلاتاتصالعلىذاتهالوقتفىوظل،المصريينتحركاتيراقب

يوليو،سهرىهناكقضىحيثالمقدسبيتإلىتوجهوبعدها.(؟)البحرية

.(2)والرجالالمالجمعبهدفالعامنفسمنوأغسطس

ا!نمعلمرسالةيدهفىوقعت(-^495القعدةو?)1101fسنةأغسطسوفى

وأنهم،بعسقلانالممريينإلىجاءتقدوإمداداتجديدةفاطميةقواتأن

المدينةمن:رجالهجمعولذلك.(ر)المقدسبيتإلىأخرىمرةللسيريستعدون

مائتىسوىمعهيكنلمذلكمنالرغموعلى.وحيفا.،وقيسارية،وطبرية،الأخيرة

لدىالبشرىنقمالعنصرعلىدلمما،(4)المشاةمنوتسعمائةفارساوستين

.حينذاكالصليبيين

الجيشأنالأرجحعلىالمبالغةقبيلمنالإسلاميةبعفالمصادرتذكرحينفى

الصليبىالجيشقسمو،(5)لجرآلافوعشرةفارسألفمنمؤلفاكانالصليبى

الفارسالأولىالمجموعةقيادةتولى.(،)الرملةإلىالزحفوتم،أقسامعدةإلى

يافا.سيدGeldmar"اكارنيل"جيلدمارالثانيةالمجموعةوقادcBerfoldبيرفولد

Hugue-أومرسانتهيودىقيادةتحتفكانت،الثالثةالمجموعةأما de Saint

Omerالمقدسبيتفرسانمنيتكونانالآخرانالقسمانكانبينما.طبريةسيد

.439.1(William of tyre, Vol.I, P)

كليةمجلة،الأفضلالفاطمىالوزيرعهدفىالصييينضدالثلاثالرملةحملاتزيد،زكىأسامة(2)

.38ص،م1982-1981الإسكندريةجامعة،29م،الاداب

.233ص،ا،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(3)

.439.4(William of tyre, Vol.I, P)

.140ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(5)

6( William James Hamblin, The Fatimid Army during the early crusades, University of)

1670.Michigan, 1985, P
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

سبتمبرسهرمنالسابعالسبتيومالمعركةوبدأت.(1)نفسهبلدوينالملكبرئاسة

مدينةغربىجنوبالواقعالسهلفىهـ(494الحجةذىمن)العاسرم1101عام

.(2)الرملة

منالفواطمفتمكنالفاطمى،الجيشBerfoldبيرفولدالصليبىالقائدوهاجم

Geldmarكارنيلجيلدمارالقائدكانحينف،جنودهوتمزيققتله Kamberيحاول

أيضا.قواتهودمرت،الأولمصيرنفسفلقىمساعدته

فقد،طبريةسيدهيوبقيادةوكانالصليبىالجيشمنالثالثالقسمأما

القلةماعداالقسمهذاسحقتالتىالفاطميةالقواتأمامالصمودحاول

المسلمونأحرزوقد،(3)افايإلىالفرارمنفتمكنهيوضمنهامنوكانالقليلة

أنفسهمالصليبيينوموقفالعدديةالكثرةذلكوسبب،المعركةبدايةفىتفوقا

سحقهفىالفواطمجيشإثرهعلىتمكنالصليبىالجيشمنجزءدخولفى

الهزيمةفألحقوا،الصليبيينلصالحتحولتأنتلبثلمالكفةولكن،وتدميره

إلىالفرارعلىوأجبروهمالطواسى،الدولةسعدقائدهموقتلوا،(4)بالمسلمين

نصرتحقيقمنالمصريونيتمكنولم،الصليبيينكفةرجحتذلكوعلىعسقلان

الصليبيين.على

معجنودهفىالأولبلدوينذرعهالذىالنفسىالعاملدورهناونلاحظ

الفواطمأنهومهمسىءمراعاةمعقائدهمقتلفىالفواطمضعفنقطةاكتشاف

.226.1(Grousset, Histoire des croisades, Tome1, P)

.159.2(Fulcher of Chartes. P)

,439-440.3(William of tyre, Vol. I, PP)

علفيهاحثهمخطبةفيهموخطببهم،اجتمع،قواتهعلىيخيمالهزيمةسبحبلدوينلاحظعندما

لهم،التصدىالمسلمونيستطعفلمب!ثراسة،وهاجموهمالمسلمينإلىفاتجهوا،القتالفىالتفانى

.45-38ص،الثلاثالرملةحملاتزيد،زكىأسامة:انظر،عسقلانإلىالانسحابإلىواضطروا

.164.4(Stanley Lane- Pool, History of Egypt in the middle Ages, London 1925, P)
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والجزيرةالسامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوبنسياسة:الثانىالفصل

إلاالخممم،عددوعمغرالكبيرعددهمفبرغمالتدريبمنالكافىبالقدريكونوالم

عسقلانناحيةالمصريينمنقوةاتجهتذلكوعل،الهزيمةبهمألحقالعدوأن

بينهمالخبرساعأنبعدوخاصةوذخائر،وأسلحةمؤنمنيملكونماكلتاركين

الطواسى.الدولةسعدقائدهمبموت

الأيسرالجناحمنIIرجل)خمسمائةوقوامهميافاناحيةالبعفالآخراتجهبينما

فىالصليبيةالقواتانشغالنرصةمنتهزين،المدينةلمحاعرةالمسلمينللجيش

.(2)عسقلانناحيةالمتجهينالمصريينفلولمطاردة

أدواتمنبكثيرمغطىالمصريينانسحاببعد،القتالميدانأصبحوبذلك

منالموتىجثثكثرةعنفضلا،والأقواسوالخناجروالتروسراالدروعمنالحرب

بلونالأرضصبغمنذلكعننجموماوالصليبى،الإسلامىالجانبينكلا

الدماء"3(.

آلافخمسةمنيقرببماالمصريينمنالمعركةهذهسهداءالمؤرخونوقدر

عر،م2002عمان.ط،الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهاطبرياإقطاعيةالدويكات،فؤاد(1)

138،

,1924,Charles Oman, A History of the Art of war in the Middle Age, Vol.I, London

.294.

المدينةهذهأسوارحتىالصليبيةالقواتطاردتهم،عسقلانناحيةالمصريوناتجهأنبعد(2)

الصليبيونتلقىحيث،المصرىالجيشكفةفيهارجحت،معركةفىالطرفاناشتبكوهناك

الرملة،مدينةعندالسابقةمعركتهمفىحققوهاالتىالانتصاراتتلكأنستهم،قاصمةضربة

الأيمنالجناحأجزاءومنجيشهممؤخرةمنكبيراعددافقدواأنالمعركةهذهعنونتج

فىالمصريينمنعليهااستولواقدكانواالنىوالأسلابالغنائمتلكمنفقدوهعمافضلامنه،

السابقة.المعركة

159-160.Fulcher of Chartres. PP

.46ص،الثلاثالرملةحملاتزيد،زكىأسامة(3)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالمليبيةالمقدسبيتمملكة

المحاصرينللمصريينبالنسبةأما.(")الأسرىمنكبيرعددخلاف،ورجلفارس

أنهمالأمربدايةفىظنوهمقادمينالصليبينجنودبعضرلمحوافعندمايافالمدينة

حصارفىلمساعدتهمجاءواوأنهمبهم،اللحاقمنيتمكنوالمالذينزملائهمباقى

ولم،الصليبيينمنالقوةهذهفكانت،العكسكانحدثالذىولكن،المدينة

وظليافامدينةبلدوينالملكودخل،ناحيةكلفىمتفرقينالفرارمنيتمكنوا

.المقدسبيتإلىمتجهاغادرهاثم،الراحةمنقسطاخلالهناليومابلدوين

التهانىلهوقدمواوالسرور،بالفرحالمدينةأهالىوكلالدينرجالقابلهوهناك

.(2)الصليبيينالمؤرخينأحديقررهماوفقاللازمة

ثم،هناكالصلاةأدىحيثالمقدسالقبرإلىالصليبىالملكاتجهذلكوبعد

إلىالسابقةمعاركهمنعليهاحصلالتىوالغنائمالأسلابمنجمعهماكلوهب

.(3)والمرضىالفقراءعلىمنهاللإنفاقالمقدسبيتمستشفى

عليهموانتصارهالمسلمينضدحربهأنإظهارهفىبلدويندهاءهناونلاحظ

علىالمملكةولسكانالجنودوتحميستشجيعالوقتنفسوفى،الربعندمنكان

مواجهةفىفشلتقدالأولىالرملةحملةتكونوبذلك،المسلمينأعدائهممواجهة

الصليبيين.

الذينالمصريونكانولكنيافا،إلىواتجه،جيشهراسعلىللوراءينسحبأنبلدوينالملكاضطر(1)

بلدوين،ملكهموقتلالصليبيينعلىبانتعارهمالإساعاتترويجعلىعملواقديافالحصاراتجهوا

أنطاكيةصاحبتنكردإلىالكتابةفيهوقرروااجتماعا،عقدوابذلكيافامدينةأهلعلمأنفما

بلدوينزوجةمنوبأمرملكها.مقتلباحتمالللخطرالمعرضةالمملكةلإنقاذاعالاصفيهيتوسلون

وماالقعدةذىمنعثرالحادىالموافقسبتمبرمنالسابعاليومفىأنطاكيةإلىالحالفىرسالةأرسل

.المقدسبيترجاللمساعدةمكانكلفىبالاستعدادأمرحتىالرسالةتنكردتراأن

,440.William of Tyre, Vol.I, P

1291690-1099)الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهايافا،فهيمسعيدإبراهيم - 492 / r

.79ص،م1199الإسكندريةجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،(ـه

.553.2(Albertd' Aix. P)

.48ص،الرملةحملاتزيد،زكىأسامة(3)
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والجزيرةالشامبلادفىالإسلاميةالقوىبخا.الأولبلدوبنمياسة:الثانىالفصل

لمواجهةالفاطميةالإسلاميةالحملاتسلسلةمنواحدةالحملةتلكأصبحت

)م02،1عامفىثانيةبحملةالقيامالأفضلحاولوبفشلهاالصليبى،الاستيطان

الحملةهذهالأفضلأعد،الوقتلعنصراستغلالامباضرةالتالىالعاموفى.(ـه495

وهوالمعالى)1(سرفابنهوقادها،والسودانالعربمنألفاعشرينمنتكونتالتى

الكبار.الآمالعليهاعلقوالدهأنعلىيدلأمر

سنةرجب25)م،102سنة5،مايوالخميسيومعسقلانفىالحملةوتجمعت

الفاطمىالجيشفاتجه،الأولىالحملةاتبعتهالذىالطريقذاتفىوسارتهـ(495

وبيتيافالتهديدجديدمناتجهواهنادومنويازور،واللدالرملةإلىعسقلانمن

.(2)المقدس

عنتزدلمصغيرةحاميةإلابهايكنلمالرملةمدينةإلىالمصريونوصلوعندما

أخرىهجماتأيةيتوقعلمإذلحمايتها،تركهمقدبلدوينالملككانفارسا،خمسين

السابقة.الرملةحملةفىالكبيرةهزيمتهمبعدتريبةفترةفىللمصريين

وهذه،البشريةالقوىفىكبيرنقصلديهمفكانالصليبى،الصدعلىأما

عدديةبكثافةتمتعواالذينبالمسلمينبالمقارنةالصليبىالجانبتؤرقكانتمشكلة

خروجدعمتالعواملهذهكلبخيراتها،مصربجانبمتنوعةتسليحوسائلمع

الفاطمىالجيشاتبعلقد،بالفعلالأفضلبهقامماوهذا،ممكنوقتأسرعفىحملة

أرسلعليهاالحمهماراستدوعندما،المدينةعلىهجماتسنعلىاعتمدتخطة

Robertرونأوفروبرتأسقفها of Roinذلكفىوكان،الأولبلدوينالملكإلى

الحصار)3(.هذافكفىالمساعدةمنهيطلبيافا،فىموجودالوقت

القاهرة.طمايسه،هنرىتممر،تاريخميسر،ابن،68ص،9ج،التاريخفىالكاملالأثير،ابن(1)

.220ص،م2199بيروت.ط،5جوالخبر،المبتدأوديوانالعبر،خلدونابن,.74ص،م1919

.234ص،،،جالصليبيةالحركةعاثور،سعيد(2)

.443.3(Fulcher of Charters, PP. 163-164; William of Tyre, Vol.I, P)
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدصببتمملكة

هذافىوشاورهمقادتهبكباربالاجتماعأصعبذلكبلدوينعلموعندما

مبالغيرفرسانهمنمائتينرأسعلىالخروجعلىبإصرارهالرأىوانتهىالأمر،

بينفيمانظامغيرفىرجالهرأسعليسيربلدوينوكان،التصرفهذابخطورة

والرملة.يازور

!لسابقةالمرةفىالمصريةالقواتعلىأحرزهاالتىالانتصاراتنشوةأنويبدو

النظربغض،المرةهذهانتصارهضرورةفىمعتقداالغرور)؟(درجةإلىيصلجعلته

منكبيرةمشكلةفىالأولبلدوينوقعثمومن،(2)هعمالتىالقواتحجمعن

وضععدمإلىبالاضافة،نفسهتأمينوعدموتعجله،الجماعىللقرارتجاهلهجراء

.-سنرى!ك-قواتهتدميرإلىأدىممامحكمةحربيةخطة

القواتعددلكثرةالذهولأصابهمالرملةسهلإلىالصليبيونوصلوعندما

وأن،والانسحابللتراجعمجاللاأنوأدركوا،القتالميدانفىالموجودةالمصرية

فالقواتوالدمار،بالفاءالأمروسينتهى،متكافئةغيرستكونالطرفينبينالمعركة

إلىصليبيةإمداداتأىوصولدونحاجزاوتقفتماما،المكانتحاصرالمصرية

.(3)القتالميدان

وكانت،(ـه495رجب،8)م)،02امايو7فىالطرفينبينالمعركةونشبت

عنيفةضرباتتوجيهفىالأمرأولفىالصليبيةالقواتنجحتإذ،الوطيسحامية

وعندئذ،المصرىللجيشالغفيرةالأعدادعلىذلكيؤثرلمولكن،المصريةللقوات

,294.1(Charles Oman, A History of the crusaders, Vol.)، P)

ماجستيررسالة،الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهاعسقلانالعسقلانى،العزيزعبدمصطفى

.7،-70صام،9؟2الإسكندريةحامعة،الآدابكلية،منشورةغير

.sades, *5 y', ar and canon law, Great Britain 1998, P2لا( James ABrundage, The Cr)

.393

.364.3(Fink. The Foundation of the Latin. in setton. Vol. I. P)
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والجزيرةالشامبلادفىالإسلاميةالقوىتحاهالأولبلدوينسيامة:الثانىالفصل

يقربماسوىمنهميتبقلمأنهمخاصة،تقدمأىيحققوالمأنهمبلدوينالملكأدرك

مقاتلا31(.خمسينمن

تحتيزالماكانالذى،الرملةحصنناحيةالتقهقرإلىمعهومنالملكفاضطر

المسلمونفطنوقد،بأسوارهوالاحتماءفيهالدخولفىونجحوا،الصليبيينأيدى

عناءبدونعليهوالاستيلاء،الحصناقتحامالمسلمينباستطاعةوكانلهذا،

دونالشمسغروبحالولكنجحشه،أنرادوباقى،الأولبلدوينعلىوالقبض

فأخذ،المدينةحولالحصاربتشديدواكتفواتنفيذها،أرجأواالتىمهمتهمتنفيذ

.(2)الصباححلولعندالقبفعليهمفىالتعسممميرهمينتظرونالصليبيون

بلدوينمقابلةطالباالحصنبابإلىالعربسيوخأحداتجهذلك،أثناءوفى

الحصنعلىالهجوميبدأونسوفالمصريينبأدأخبرهذلكتموعندماسخصيا،

منالأعرابىهذافتمكن،الهربعلىمساعدتهعليهوعرضالفجر،بزوغعند

لدمما،المصريينعيونعنوبعيدةآمنةمنطقةإلىوتوصيله،(3)بلدوينالملكتهريب

المصريينبعفالفرسانولكن،المسلمينجلدتهلبنىالأعرابىهذاخيانةعلى

البعفالآخر.وأسرواالبعف،إصابةمنوتمكنوا،فطاردوهم،ورفاقهالملكلمحوا

رغم،بالمنطقةالمحيطةالجبالإحدىجانبفىالاختفاءفىنجحفقدالملكأما

علىللعثورالمصرىالجيشأنرادبهاقامالتىوالعديدةالدقيقةالتافتيشعمليات

.(4)القبفعليهفىفشلواأنهمإلاالملك

.55ص،الرملةحملات،زكىأسامة(1)

.168.2(Fulcher of Charters. PP)

;445.3(William of Tyre, Vol.1, P)

.216ص،1865أورسليم،الفرنسيسكانالآباءدير،المقدسةالحروبتاريخمونروند،مكسيموس

أيضا:انظر

.Collin de Plancy, Godefriod de Bouilion et de Royaume de Jerusalem, Paris 1818, PP

.91.128-129;Par F. Valentin, Abrege de PHistoire des croisades,Tours, 1940, P

.232.4(Grousset. Histoire des croisades. Vol.I. P)
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خلالهمنويواصلوراءهيختفىستاراالليلظلماتمناتخذقدبلدوينوكان

هذهخلالعانىوقدله،مستقراالجبالمناتخذالصباححلوعندما،مسيرته

ماوفقوالنفسى،الجسمانىوالتعبوالعطشالجوعمنشديدةمعاناةالمرحلة

.(؟)البطولةبمظهرتصويرهعلىحرصالذىالصليبيينالمؤرخينأحديقرره

سبعةهناكوقضى.(2)ويام،9فىأرسوتمدينةإلىوصلحتىهكذاوظل

حولانتشرتالتىالإساعاتكذبمنتأكدواأنبعدالمدينةأهالىاستقبله،(3)أيام

الراحة.منوانراقسطايأخذتركوهثم،بهألمتالتىالجراحمنعلاجهوتم،مقتله

أجمةفىالمسلمينأعينعناختفىهروبهبعدبلدوينالملكأنبالذكر،والجدير

للتخلممنه،الأجمةتلكحرقإلىاضطرواالمسلمونأدركهوعندئ!قصب،

منتمكنذلكمعولكنه.(4)جسدهبعفأجزاءوأصابتالنار،إليهفوصلت

يافا.إلىالفرار

القواتضدعنيفهجومسنمنالتالىاليومصباحفىالمصريونوتمكن

أيديهم،فىالحصنبسقوطالأمروانتهى،الرملةحصنداخلالمحاصرةالصليبية

فىانتصاراتهممواعلةأرادواوإنما،الصليبيينعلىنصرمنأحرزوهبمايكتفواولم

المعنويةوروحهمحماستهمفرصةمنتهزيناستعادتهابهدفيافاإلى.التقدم

المرتفعة.

انتصارهمخبرنشرمحاولينوبحرابراوحاصروهاالمدينةهذهوصلوا،وبالفعل

يؤكدواولكى،مليكهمموتكذبافادعواالأهالى،لدىالمعنويةالروحوإضعاف

السابقة،المعركةفىالصليبيينالقتلىجثثإحدىرأسبقطعقامواالخبرهذاصدق

.446.1(William of tyre, P)

.446-447.2(William of tyre, Vol.I, PP)

.176.3(William James Hamblin, The Fatimid Army during the early crusades, P)

.56ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن؟14)ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(4)
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Gerbondويثينكدىجيريونوشممى،بلدوينالملكمنكبيرالشبهوجهوكان de

1(Winthine)،مافحدث،ملكهمرأسأنهامدعينالمدينةأسواروراءوألقوها

،وحدثمعنوياتهموانهيار،المقاومةفىالأهالىمقدرةانخفاضمنالمصريونتوقعه

.(2)المدينةأهالىسائربينوالمرن!الهرن!

المركبساريةعلىالملكىالعلمبتعليقالملكأمرالمدينةمنالاقترابوعند

المصرىالأسطولرجاللمحعندماولكن،الحياةقيدعلىمازالبأنهالأهالىليطمئن

المصريةالسفنأسرعتالأمر،حقيقةإلىوتنبهواالمركبساريةللمدينةالمحاصر

عاليةالأمواجكانتولكنعليها،للانقضاضالصليبيينمراكبتجاهبالتحرك

بمراكبهم،بالإحاطةالأمروانتهى،المصريينخطةأعاقممااسدها،علىوالعاصفة

الفرحفعميافا،ميثاءودخولهابلدوينالملكعليهاالمتواجدالمراكبونجاة

.(3)ملكهمبسلامةمعنوياتهموارتفعتالأهالى،بينوالسرور

بيتمدينةفىالمتواجدينبينالصليبينبعضاستدعاءفىيرغببلدوينوكان

فكبهدفيافا،فىإليهللحضوراللاتينيةالمملكةأجزاءمنغيرهاوفىالمقدس

أحدفتطوع،المصريينقبلمنالمدينةعلىالمفروضوالبحرىالبرىالحصار

الأمر"4(.أولىإلىوتوصيلهاالرسالةهذهحملفىالسورينالمسيحيينالشباب

نرصةمنتهزا،مأموريتهورائهمنيحققستاراالليلمنالشابهذااتخذوقد

إلىهذاساعدهوقديعرفها.كانالتىالملتويةالطرقومستخدما،القمريةغيرالليالى

طمأنوهناك،المسلمينأعينتراهأندونالمقدسبيتإلىالوصولفىكبيرحد

الحداد)5(.ورفعالحزنوزالالمرحفعم،الملكسلامةعلىالناس

.86ص،الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهايافاسعيد،إبراهيم(1)

;231.2(Grousset, Histoire des crpisads, Vol.I, P)

.59ص،الثلاثالرملةحملاتزيد،زكىأسامة

.79.3(Runciman, A History of the crusades, Vol. ". P)

.59ص،الرملةحملاتزيد،زكىأسامة(4)

.60ص،نفسه(5)
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الوقت،هذافىالموجودينالصليبيينفرسانأفضلمنفرقةتكونتماوسرعان

وعندمايافا،إلىومنهاأرسوفإلىوأبحروافارسا،وثمانينأربعمائةقوامهابلغ

ماكلإلقاءإلىفاضطرواعليها،المفروضالمصرىالبحرىالحصارساهدوااقتربوا

علىالاستيلاءمنتمكنواماإذاالمعريونبهيستفيدلاحتىالبحر،فىمعهم

دونوصلواوبالفعل،المدينةبرإلىيوصلهمطريقاالسباحةمناتخذواثم،مراكبهم

.(1)مكروهيصيبهمأن

أسطولوصلهـ(495رجبواخر1)1102مايومنالأخيرةالأياموفى

من،الحجاجمنكبيراعددايحمليافا،أمامبحريةقطعةمائتىمنمكونمسيحى

منالأسطولهذاتمكنو،والألمان،،الإنجليزالفرنسيينالفرسانمنصفوةبينهم

أحديقررهماوفق،عسقلانإلىالعودةعلىأجبرهمماالمصرىلأسطولاعلىالتغلب

.(2)الصليبيينالمؤرخين

جيشهرأسعلىيافاإلىالخروجعلىالصليبىالملكسجعقدالأمرهذاولعل

عنيفةمعركةودارت،المدينةمنأميالثلاثةبعدعلىالمعسكرينالمصريينلملاقاة

الساعاتخلالفىعسقلانناحيةالمصريونوهربالممليبيين،انتصارإلىأدت

.(و)المعركةبدءمنالأولى

منتكتيكىخطأنتيجةكانالمعركةهذهفىالصليبيينتفوقأنالمرجحومن

فإنهمالصليبيينعددلقلةونظرا،ونقمالخبرةالتدريبقلةبسببالفواطمجانب

أدواتمنالفاطمىالمعسكرمنعليهاستولوابمااكتفوا!انمابهم،يلحقوا!

.(4)المقدسبيتإلىبلدوينعادالنصرهذادعبو-.دوقنوومؤنودواب

.235.1(Fulcher of Charters. P. 172; Grousset. Histoire des croisades. Vol.I. P)

.172.2(Fulcher of Charters, P)

;236.3(Fulcher of Charters, P. 172; Grousset, Histoire des croisades, Vol.I, P)

.60ص،الثلاثالرملةحملاتزيد،زكىأسامة

.172.4(Fulcher of Charters. P)
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أسرعالمعالىشرفابنهبهزيمةالأفضلالوزيرسمععندماأنهالأثيرابنويروى

أربعةمنوتألفت،العجمتاجالمملوكقيادةتحتبريةإحداهما:حملتينبإرسال

.(؟)قادوسابنالقاضىبرئاسةبحريةوالأخرى،فارسآلاف

وإحكامالنظاموإنما،الرجالكثرةيكنلمعندئذالفاطميينينقصركانماولكن

نأيمكننىلا:لهوقال،قادوسابنمعاونةالعجمرففتاجإذ،الحربيةالخطط

قاضىإلىالقادوسىفأرسل،أعانهولاعندهيحضرولم،الأفضلبأمرلاإإليكأنزل

يوما،عشرينيافاعلىأقامبأنهخطوطهموأخذوأعيانها،وسهودهاعسقلان

بلدوينأرسلالأثناءتلكوفىرجلا،يرسلولم،يأتهفلمالعجمتاجواستدعى

أميريورجدىبلدوينوالى،أنطاكيةعلىالوعىتنكردإلىعاجلةرسالةالأول

صيعةأ2(.بنجدةإمدادهمثهيطلبالجديد،الرها

نأالمشاةمنوألفاالفرسانمنخمسمائةبلغتالتىالنجدةهذهتلبثولم

وا!رها،أنطاكيةأميرارأسهاوعلى،(ـه496)م1102سنةسبتمبرفىيافاوصلت

استبسالحالةفىكبيرسأنالصليبيةالتجمعاتلتلكيصبحألاالممكنمنوكان

عقبالفاطميةالجيوشولكن،الصليبيينضدفاصلةمعركةفىالقتالفىالفاطميين

ووسط-عسقلانوفى.الصليبيونأعقابهموفى،لانسحابااثرتيافاأمامهزيمتها

علىالمساعدةدمشقصاحبدقاقالملوكسمسمنالأفضلطلب-الأزمةتلك

يحضر.ولمذلكعناعتذردقاقولكن،الصليبيين

عليهاستولىماواستنقاذ،الصليبيينلردالجهادمواصلةعلىالأفضل!ممم

)ذىم،،05أغسطسفىكونذلكوعلى،الإسلاميةالأراضىمنالصليبيون

المصريينوالمشاةالفرسانمن(3)مقاتلالافخمسةمنيتألفجيشاهـ(الحجة

.68ع،9،جالتاريخفىالكامل(1)

.،68ص،المقدسالجهاد،الشيخمرسىمحمدمحمد(2)

.68ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(3)
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،المصرىالبحرىالأسطولقطعإلىبالإضافة،الملكسناءابنهبقيادةوالسودانيين

الدينظهيركانعندماالأفضلبهااستعانالتىالدمشقيينقوةذلكإلىأضف

فقامبينهما،المشتركالقتالفىيعاونهأنعليهيعرضدمشقصاحب"؟"طغتكين

.(2)السهامرمىيجيدونممنالأتراكمنفارسوثلاثماثةألفبإرسالطغتكين

نأيعلمالأفضلفكان،والشيعةالسنةبينظهرقدتعاوناأنهنا،ونلاحظ

الإماراتبعضانشغالإلىبالإضافةالحجاجمنخلتقدالمقدسبيتمدينة

صاحبBohemondبوهيموندبينالنزاعولاسيما،بالمنازعاتالأخرىالصليبية

11كومنينالكسيوسوالإمبراطورأنطاكية cAlexiusComnenus?يعرقلالذىمر

عليهاتأسستالتىالإماراتإحدى-أنطاكيةمنالقدسإلىمساعداتوصول

،عسقلانفىالإسلاميةالقواتنجحتذلكوعلى-الوليدةالصليبيةالمملكة

وفى،هناكوإبقائهاالرملةإلىالصليبيينقواتجذبتتلخمفىخطتهموكانت

فىعليهاوالاستيلاءلحصارهايافاإلىالإسلاميةبعفالقواتتتجهالوقتنفس

الهدفوكانلمحاصرتها،المقدسبيتناحيةطريقهاالإسلاميةالقواتتواصلحين

علىللقضاءالمقدسبيتومحاصرةيافامنإمداداتطريققطعذلكمن

عنصريستغلمدربمنظمجيشوجودحالةفىمحكمةخطةوهى،الصليبيين

.والمفاجأةالوقت

(1)

(2)

88

وكان،دقاقابنهبأموزؤجه،الدولة)تاج(رجالمنكانبأتابك،المعروتمنصور،أبو،طغتكين

وكان،الدولةتاجقتلبعددمشقإلىرجعثم،أخيهابنلقتالالرىإلىذهبلماالدولةتاجمع

ولايت،لعمارة!ؤثرامهيبا،شهماوكان،دمشقعلىاستولىدقاقماتفلما،ولايتهمدةدقاقأتابك

منالثامنويقال،السابعالسبتيومماتأنإلىأياعهوامتدتوالفساد،العبثأهلعلىسديدا

المصلى.قبلىالجديدالمسجدعندودفن،وخمسمائةوع!ثريناثنينسنةصفر

التاريخ،فىالأولواثارالدولأخبارالقرمانى،،35ص،25جدمثق،مدينةتاريخعساكر،ابن

.4)9ص،م)992بيروت.ط،2سعد،جوفهمىحطيطأحمدتحقيق

،148صدمثق،تاريخذيل،القلانسىابن

.34.royaume latin de Jerusalem, Pول,eanRichrd!
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الفاطمى،الجيشتحركاتأمربلغهفلمايافا،فىمتواجدابلدوينالملكوكان

إلىنظرناولو.المدينةعلىوالاستيلاء،عليهالفاطميينتفوقخشيةالقلقتملكه

فهنا،السابقةوالحملةالحملةهذهفىبلدوينتفكيربينكبيرانرقانلاحظالوراء

المكر،منبنوعالفواطمتحركاتيقابلأنأرادلذلكحذرا،يقظابلدويننرى

.(1)المصريينبنيةمعرفتهبعدمفتظاهر

السلاححملعلىقادركلعلىواعتمدسرا،جيشهيجهزأخذ،الحينذاتوفى

وخصمبعفالمقاتلين،الحصونوعززالأسوار،نرمم،الصغيرةمملكتهفى

عسقلاننحومتجهابجيشهخرجهذاكلوبعدالأسوار،عنللدفاعالأسداء

الجيشكانحينفىللدفاعوسيلةخيرالهجومبأنالقائلةالقاعدةمنمتخذا

الطرقمفترقفىالالتقاءكانولذلك،عسقلانمنمتحركايافاإلىيتجهالإسلامى

الرملة.عند

إخبارهفىمهمادورالعبتقدالاستخباريةبلدوينوسائلأننلاحظوهنا

وتأمين،الجديدةبالمعركةفسبقاستعدادعلىفكانالفاطمى،الجيشبتحركات

مملكته.

أرسلعندما،المملكةلسكانالدينيةالمشاعرلإلهابالدينىالعاملاستغلكما

Aأنريمارإلى framarيرجوههـ(502-496)1108-1102المقدسبيتبطريرك

فديةبمثابةهذاليكون،والصومالصلاةوكثرةاللهإلىبالتضرعالشعبعامةومعه

الناسوعظمسئوليةحملهكذلك،(2)مهبتلحققدهزيمةأىمنالعمليبيينلنجدة

تقدمذلكوعلى.(؟)القادمةالمعركةإلى0والاتجا،السلاحلحملالتطوعضرورةعلى

.63ص،الرملةحملاتزيد،زكىأسامة(1)

.183.2(Fulcher of charters, P)

.83،.!,3(Ibid)
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المتطوعينهؤلاءبرفقةذهبالتالىاليومصباحوفىمقاتلا،وخمسينمائتينمنأكثر

الصليبحاملأالمقدسبيتبطريركأفريماررأسهموعلى،القساوسةمنكثير

.(؟)المقدس

498عامالحجةذى14)م1105أغسطس27الأحديومالطرفانوالتحم

آلافالعشرةعلىيزيدكانالإسلامىالجيشأنذلك،سرسةمعركةوكانت،(ـه

فوسيهذكركما،المشاةمنوألفينفارسخمسمائةيتجاوزلاالصليبىوالجيشمقاتل

.(2)الشارترى

الدمشقيوناستمدهاالتىوالأقواسالسهاماستخدامبكثافةالمعركةواتسمت

منالدماسقةبهتميزوماالسيوفضرباتسدةمع،السلجوقيةالحربأساليبمن

الفرقإحدىمحاصرةمنفتمكنوا،بالسهامأهدافهمتصويبفىومهارةسرعة

الصليبى،الملكثائرةالمنظرهذافأثارإليها،سهامهمضرباتوتوجيهالصليبية

هنايهاجموأخذالصفوفواقتحم،(ر)فرسانهأحدأيدىمنالأبيضعلمهفأخذ

أجلمنالقتالفىوالسفانىالصمودضرورةعلىوحثهمجنودهتحميسمعوهناك

الدماسقةسملتشتتالحالوفىالحصار،فكمنتمكنذلكوعل،المسيحيةنصرة

المعركة.ميدانمن،ونرواالهزيمةولحقتهم

وعلىعسقلانإلىالمصريينالمقاتلينمنكثيرنرارهذا،إلىدفعهمماولعل

هذا،ورغم،القاهرةإلىمباشرةالهربمنتمكنالذىالملكسناءقائدهمرأسهم

عسقلانحاكمرأسهموعلى،المعركةطوالالمصريينالقادةمنكثيرصمدفقد

رأسه،وقطع!المعركةأثناءسهيداماتإذالحياةبهتطللمولكن،الملكجمال

كبيرا)4(.حزناجندهعليهوحزن،الصليبىالملكمعهوأخذها

.66ص،الرملةحملاتزيد،زكىأسامة

.350ص،3جالحنفا،اتعاظ،المقريزى(4)
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الجيشأسلابوتم،عددهقلةرغمالمليبىالجيشبانتصارالمعركةوانتهت

كبيرةخسائرتكبدأنبعدالقدسإلىاتجهومنهايافاإلىالصليبيونوعاد.،الإسلامى

.(1)المسلمينمعسكرعلىالاستيلاءوراءمناغتنموهماإلايعوضهالم

المواتيةللفرصةانتظارايافامدينةأمامالمرابطةالمصريةللسفنبالنسبةأما

للصليبيينالخاضعةالأخرىالبحريةالمدنمنوغيرهاالمدينةعلىللانقضاض

منفسهامنقلوبفىالذعرفدبالفاطمى،الجيشهزيمةأنباءوعملتهامافسرعان

ظهرعلىالملكجمالالأميررأسبإلقاءالصليبىالملكأمرأنبعدخاصة،المقاتلين

حدثمابحقيقةعلمواعندماالمسلموناترعجوحينذاك،المصريةالسفنإحدى

.عسقلانإلىالانسحابفاثروا.لأميرهم

بهاوألقيت،سفنهممنكبيربعددأطاحتسديدةرياحالطريقفىوصادفتهم

فيهاماعلىقبضواالذينللصليبيينذهبيةفرصةفكانت،الصليبيةالشواطئعلى

المؤرخينأحدروايةوفق،(2)عسقلانإلىبالفرارالباقيةالسفنلاذتبينما

الصليبيين.

فىعسقلانوموقعةالثلاثالرملةحملاتبينيسيرةمقارنةلعقدهناولنتوقف

كانتعسقلانموقعةأنونلاحظهـ(493)م1099أغسطسمنعشرالثانى

نأمنأيضاالرغموعلى،الثلاثالرملةحملاتبعكسالأفضلالوزيربقيادة

فلم،الملكوسناءالمعالىشرفالأفضلأبناءبقيادةكانتوالثالثةالثانيةالحملتين

أتاحمما،الأسطولانتظارفىثميناوقتاأضاعبل،الوقتعنصرالأفضليستغل

ىدنرىجودأسرعوعندما،الأفضلومهاجمةسملهملتجميعالفرصةللصليبيين

yUبويون Godfrey de Bouillion19يومالمقدسبيتمنخرجتنكرد،إلىنضمام

.188.1(Fulcher of charters. P)

.2(Ibid)
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الرملة،وقصدفلاندرز،دىوروبرت!يالاهأرنولفالبطريركومعهأغسطس

القوىببقيةلحققليلوبعد،عسقلانإلىالفاطميينوصولمنتأكدواحيث

Raymondالصنجيلىوريموندالنورمندىروبرتالصليبية of st. Gillesومعه

.(1"رجاله

أغسطس،0الأربعاءيومفىالرملةقربالصليبيةالقوىسمليجتمعيكدولم

حيثعسقلاناتجاهفىجنوبايزحفونأخذواحتىهـ(492رمضان20)م،099

بيندارتالتىالمعركةوفىالأثير،ابنقولحدعلىالفاطميةالقواتباغتوا

الهزيمةهـ(حلت492رمضان22)،099عام2،أغسطسالجمعةيومفىالطرفين

البحر،سوىمفرايجدلمبعضهمأنحتى،قليلبعدسملهموتشتت(2)بالفاطميين

الجميز"ا"بشجرالاخرالبعضراحتمىحينفىغرقوا،حيثاليمفىبأنفسهمفألقوا

.(3)هيفاختبأمنهلكحتىبعفالشجرالصليبيونفأحرق،الكثيف

ركبواومنها،رجالهبعضرومعهعسقلانإلىهربفقدالأفضلالوزيرابنأما

المسلمين،منالصليبيينسيوفتمكنتوهكذامصر،إلىفارينالبحرإلىسفينة

نفس،آلافعشرةزهاءفكانواالبلد،وأهلوالمتطوعينالرجالعلىالقتلفأتى

المعسكر)4(.ونهب

القادمينالجنودأن،عسقلانفىانتصارهممنالصليبيونعلمفقدذلكوعلى

منحهموقدلهم،أنداداوليسوا،السلاجقةالجنودكفاءةيملكونلامصرمن

.202ص،،،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(1)

.22ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(2)

ص،م2002الإسكندرية.ط،عطيةحسين.قي،المقدسبيتغزاةالفرنجةتاريخ،ريمونداجيل(3)

1998crالإسكندرية.ط،عطيةحسين.ت،المقدسبيتإلىالرحلةتاريخنوديبود،بطرس؟216

.28ص،م1929بيروت.ط،ال!ريانيةالآثارفىالصليبيةالحروب،السريانىأرملةإسحق،14،ص

.713ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(4)
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فىانتصارهمالثقةتلكعززت،أنفسهمفىكبيرةثقةالتكتيكىلتفوقهمإدراكهم

.(1)م1101عام

هيبتهمعلقضىفقدالفاطميينعلىعسقلانموقعةفىالصليبيينانتصارأما

بلادسمالىفىطليقةصارتمثلمافيها،طليقةأيديهمأصبحتحتى،بفلسطين

كربوغا.علىانتصارهمعقبالشام

إهداركشفتللمسلمينبالنسبةالأولىفالحملة،الرملةحملاتعنأما

انتظارفىبهاأسهرعدةوقضاء،عسقلانإلىبالارتدادالوقتلعنعرالمسلمين

عنصرفقدانإلىبالإضافة،الفترةهذهخلالالجنودتدريبتوقفمع،الإمدادات

الإسلامىالجيشقائدقتلعندمابوضوحذلكوظهر،النفسيةوالحربالمفاجأة

فىالمسلمينانتصارمنالرغمعلى،عسقلانإلىالجنودففرالطواسىالدولةسعد

تقريبا.الثلثسوىمنهايبقلمالتىالصليبيينقواتوتحطم،المعركةبداية

،الأولبلدوينالملكبقيادةالصليبيينأنفنجدالصليبىالجانبعلىأما

مما،تدريبهموزيادةالجنودتجميعفىاستفادةخيرالوقتعنصرمناستفادوا

الجيش-قائد-الصليبىالملكحماسةإلىبالإضافة،القتاليةقدرتهمعلىانعكس

للجنود،المعنويةالروحبتقويةأسرعولكن،يستسلملمالهزيمةبهلحقتفعندما

فاستطاع،المعنويةالروحرفعطريقعنالنفسىالعاملاستغلالفىتماماونجح

الإسلامية.القواتهزيمة

ضربأجلمنالوقتعنصرالأفضلاستغلالمنفبالرغم،الثانيةالحملةأما

الجيشوتفوقوغرورهبلدوينالملكتسرعإلىبالإضافة،مقتلفىالصليبىالوجود

كبيرمسيحىأسطولوجودمعأنهإلا،الصليبيينعلكبيرنصروتحقيقالإسلامى

1982دمثق.طالجلاد،وليدمحمد.تدثر،الثانىالقرنفىا!صليبيينعندالحربفن،سميل(1)

.59ص
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الساعاتفىعسقلانناحيةبالفرارالفاطميةالقواتولاذتالصليبيونانتصر

المعركة.بدايةعنالأولى

المملوكقيادةتحتبريةإحداهما:حملتينأرسلالأفضلالوزيرأنمنوبالرغم

رفضاالقائدينأننجد،قادوسابنالقاضىبرئاسةبحريهوالأخرى،العجمتاج

وتنسيقالاتحادعدمبسببالثانيةالحملةفشلتوبذلكبعضهما،معالتعاون

الحربية.الجهود

بينأى؟والسنةالشيعةبينالتعاونإظهارفىفنجحت،الثالثةالحملةأما

استخدامفىالسلجوقيةالحربأسلوبظهورإلىبالإضافةوالدماسقة،الأفضل

المتلاحمة.السيوفضرباتمعوتصويبهاالسهام

إلىLplمماالاستباكات،فكفىالصليبىالملكقوةالنقيفظهرتوعلى

الفاطمىالقائدنرارإلىبالإضافة،المعركةميدانمنالإسلاميةالقواتنرار

فىالشهادةسرفعنمتخلياالقاهرةإلىوالهربالمعركةوتركهالملكسناء

الله.سبيل

كانتعامبشكلالثلاثالرملةوحملاتعسقلانموقعةأنيتبينهذاوعلى

الترهلإلىبالإضافةالفاطمى،الجيشأعمابالذىالعسكرىالتردىنتيجة

انعقدتالذينالعظامالوزراءعصرنهايةفىالفاطميةالدولةأصابالذىالسياسى

وجودينفىلاوهذا،الخليفةسخصدونالفاطميةالخلافةفىالأمورمقاليدلديهم

،العربالفرسانمستوىضعفوهى،الفاطميةالعسكريةالتكتيكاتفىقصور

.(؟)السلاجقةالرماةالفرسانبمستوىبالقياس

والسيفالرمحعلىالمتلاحمالقتالفىالفاطمىالجيشاعتمادذلكعلىزد

.ت،ب،القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىوالغربالرقبينالعلاقاتاحمد،رمضانأحمد(1)

.64-43ص
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الجيشاعتمدفقدالرمىبعناصريتعلقفيماأما.فيهتفوقاأكثرالصليبيونكانالذى

الحركةخفةأفمدهمالذىالأمر،السودانيينمنالمشاةالرماةمغارزعلىالفاطمى

ظهرلماخلافا،الفاطمىالجيشفىبهيعتدجزءاالفرسانالرماةيشكلفلم،اللازمة

نرقةالفاطمىالجيشتدعمكانتعندما(.499A)م1105عامالرملةمعركةفى

البعف.قررهماوفقII)تركية

بلمصرعندالأولبلدوينبميادةالصليبيينضدالإسلاميةالمقاومةتتوقفولم

للانمضاضسانحةالفرصةأنالصليبيونرأىفقد،والشامالجزيرةبلادإلىامتدت

لأهميةنظرا،(ـه497)م1103عامفىوذلك،حرانعلىوالاستيلاءالمسلمينعلى

فىالمسلمينبينالصلةوقطعبغدادإلىالموصلطريقعلىووقوعهاالمدينةهذه

حرانسقوطأنإلىبالإضافة،والجزيرةالشامفىإخوانهمعنوفارسالعراق

علىوالسيطرةالرها)2(،وتأميننفسهاالموصللمهاجمةفرصةسيعطيهمبأيديهم

.الجزيرةإقليم

الموصلصاحبجكرمشبيننشبالذىالنزاعالصليبيوناستغلوقد

النزاععننفسهاحرانفىدارماإلىبالإضافة،ماردينصاحبأرتقبنوسقمان

ىدبلدوينمنكلومعهمحرانإلىالصليبيونسار،المحليينبعفالزعماءبين

Lبورج Baldwin de BourgالرهاحبEdessaالثانىوبوهمندBohemond II

جكرمشمنكلاأزعجالذىمر`ylJancardتنكردومعهأنطاكيةصاحب

علىويتفقانقديمةحزازاتمنبينهمامايتناسيانوجعلهماأرتقبنوسقمان

الصليبيين.مقاومة

مجلة،"الوسطىالعصورفىالصليبىالإسلامىالمسلحالمراعوساثل"احولأحمد،رمضانأحمد(1)

.808hص،م،987العربيةالوحدةدراساتمركز،102العدد،العربىالمستقبل

19934fبيروت،2طدمشفية،عفيف.ت،العربراهاكماالصليبيةالحروب،معلوفأمين(2)

.99ص
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م،،04إبريلفىالخابور)؟(نهرعلىالعينرأسعندالمسلمانالأميرانوالتقى

،التركمانمنفارسآلافسبعةسقمانمعوكان،(2)(?497سنةسعبان)أوائل

والأكراد)3(.،والعرب،التركمنفارسالاتثلاثةجكرمشومع

بورجدىبلدوينولكنمنها،والنيلالرهالمهاجمةوسقمانجكرمشوتوجه

Baldwin de Bourgالرهاصاحبdessaالرها،علىالمسلمينخطرأدرك،!هل

كادحصارعليهاوضربواإليهافتقدمواحرانصوبالتقدمأصحابهمنفطلب

أيديهم.فىسقوطهاإلىيؤدى

حتى،حرانسقوطدونحالالصليبيينزعماءبينوقعالذىالخلافولكن

الطرفينبينفدارتالرها،إلىالمسيرعنعدلتالتىالإسلاميةالجيوشوصلت

ووقع،الصليبيونفافنرم،الفراتفهرروافدأحدوهو،البليخنهرعندعنيفةمعركة

عددوبلغ)هـ(.المسلمينأسرفىباشرتلصاحبوجوسلينالرهاصاحببلدوين

بعضالتقديرفىكانوربمافارسالافعشرةمنأكثرالصليبيينمنالقتلى

.رجالمنمعهتبقىبمنأنطاكيةصاحببوهمندونر.(5)المبالغة

إنهاإذ،كبيرةأهميةذاتنتائجالمعركةهذهفىالصليبيينهزيمةعلىترتبوقد

(1

(2

"3

(4

(5

وعلاقتهاالموصلإمارةإساعيل،العليمعبدخلف473ص،9ج،التاريخفىالكاملالأثير،ابن(

1097581هـ/491منالزنكيةالدولةنهايةإلىالأولىالصلييةالحملةمنالصليبيةبالقوى - c

بنكمال،70ص،م1991المنياجامعة،الآدابكلية،منثورةغيىماجستيررسالة،م1185هـ/

_5831187_464من(وحلب)الموصلالصليبيةوالحروبالإقليميةالعلاقات،مارس 1071 /tee

.83ص،2004fلقاهرةا.ط،م

.،43ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(

.73ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(

القادة،عمرانسعيدمحمودانظرباثر،تلصاحبوجوسليسالرهاصاحببلدوينأسرعن(

-L*L-27ص،م1986بيروت.ط،المسلمينالحكامأيدىفىالأصىالصليبيون c29أبوغنيم

1971173voالقاهرة.ط،،،جالصليبيةالحروبعمرفىالإسلاميةالجبهةسعيد، 4r.

.،43ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(
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والجزيرةالشامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينشامة:الثانىالفصل

أوقفتالمعركةهذهأنكما،أراضيهمعنالدفاعفىالمسلميننفويهم!تقويةإلىأدت

وإتمام،العراقنحوالتقدمفىآمالهمعلىوقضت،الشرقصوبالصليبيينزحف

مطامععلىوقضتبوهيموند،مطامعخيبتكما،الجزيرةإقليمعلىسيطرتهم

عنالصغرىوآسياوالجزيرةالشامفىالإسلاميةالقوىبينالصلةبقطعالصليبيين

.(1"بلحعلىالاستيلاءطريق

موقعةعقبالشرقنحوتوسعهمفىتوقفواقدالصليبيينأنمنالرغموعلى

يستمرلموجكرمشأرتقبنسقمانبينانعقدالذىالتحالفأنإلا،حران

توزيععلىالخلافبسبب،حراننصربعدبينهماالشقاقوقعحيث،(طويلا32

والغنائم،الأسرىمعظمعلىسقمانمعكانواالذينالتركمانحصلحينالغنائم

الصليبيين.هزيمةعقبعليهااستولواالتى

علىحاسمنصرأولللمسلمينأرتقبنوسقمانجكرمشحققوهكذا

الضرباتوجهتإسلاميةوأحلافقياداتلظهورالطريقومهدوا،الصليبيين

مطامعهم.تحقيقمنومنعتهموالجزيرةالشامفىللصليبيينالمتتالية

م1103سنةففى،التحالفذلكمثلحدثقبلمنأنهويلاحظ

جعبر،قلعةصاحبالعقيلىبدربنسالممعأرتقبنسقمانتحالفهـ(497)

محالفاتفىالدخولعلىأرتقبنسقمانوتشجع،(عنها)3الصليبيينصدفىونجحا

أتابيهةدولفىوالماليةالإداريةوالتنظيماتالسياسيةالحياة،الفقىالرؤوفعبدالدينعصام(1)

1971169،القاهرةجامعة،الادابكلية،دكتوراهرسالة،والجزيرةالموصل uvcfالدينعماد؟

1980بيروت.ط،(`1409-1072هـ/812-465)والث!امالجزيرةفىالأرتقيةالإمارات،خليل

.214،521ص،م

حتى1071crهـ/465ملازكردموقعةمنوالصييونالسلاجقة،رمضانإبراهيمالغنىعبد(2)

1957crالقاهرةجاععة،الادابكلية،عنشورةغيردكتوراهرسالة1441هـ/539الرهاسقوط

.59ص

.2)8ص،الأرتقيةالإمارات،خليلالدينعماد؟)0ص،اق،8،جالزمانمراة،الجوزىابنسبط(3)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

محاولاته،ضحيةذهبولكنه،الصليبيينضدالشامبلادفىالإسلاميةالقوىمع

الشامبلادإلىطريقهفىكانعندماc(-&498)م1104التاليةالسنةفىتوفىحيث

الصليبيين.ضدطرابلسصاحبعمارابنلنجدة

كانتالتىوالقلاقلالفتنضحيةذهبفقدالموصلصاحبجكرمشأما

بعفىمناستاءقدملكشاهبنمحمدالسلطانأنذلك،السلاجقةبينقائمة

ودياربكرالموصلسقاوةجاولىويدعىمماليكهأحدفأقطعجكرمش،تصرفات

البلاد.تل!إلىالمسيرمنهوطلبكلها،والجزيرة

جكرمش،لقيههـ(500)م06،1سنةالموصلمنمقربةإلىجاولىوصلفلما

واستولىفقتلهجاولى،يدفىأسيراجكرمشفيهاوقعصركة،الطرفينبينودارت

جكرمش)1(.بنزنكىمنالموصلعلى

بواجبيقمولم،الرعيةفىالسيرةأساءفقد،بالموصليطللمأمرهأنغير

أطمعبلبهذا،يكتفولم،ملكشاهبنمحمدللسلطانالمساعدةوتقديمالطاعة

منفطلب،حقدهعليهأثارمما،(2)والعصيانالخلاففىالسلطانأعداءبعض

إليها،فتوجهواالتوتنكين،بنمودودبزعامةالموصلإلىالتوجهالأتراكبعفقادة

تمفلما،(ـه502)1108سنةفىالموصلعلىاستولواحتىعليهاالحصاروسددوا

زعماءأحدأصبحالذىمودودملكشاهبنمحمدالسلطانعليهاولىذلكلهم

إليهسعىوما،الصليبيينضدالإسلامىالجهادلفكرةبعثمنحققهباالمسلمين

الملكبقيادة(3)الصليبيينوجهفىللوقوفالجزيرةمعالشامقوىلتوحيدمحاولةمن

.الأولبلدوين

.)56!،دمشقتاربخذيلالقلانسى،ابن(1)

.218!المشرى،فىالصليبيةالحروب،برجاوىأحمدسعيد(2)

،م1986بيروت،3ط،الدولمختصرتاريخ،العبرىابن؟،60ص،السابقالمصدرالقلانسى،ابن(3)

.،98ص
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والجزيرةالثامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينصاسة:الثانىالفصل

منكلفيهفشلماتحقيقإلىسعى(؟)الموصلحكمفىمودوداستقروعندما

،ملكشاهبنمحمدالسلجوقىبالسلطانالعلاقاتتوطيدمنوجاولىجكرمش

م1109سنةففىمنه،يطلبهماكلفىالسلطانرغبةتحقيقإلىوسعى

الصليبيينبجهادالقيامإلىيدعوهالسلطانمننداءمودودتلقىهـ(503)

الديننجمإليهموانضم،الأتراكقادةمنبعددوزودوهبالرهاوالابتداء

حصونعدةوفتحواسنجار،إلىساروااجتمعوافلما،ماردينصاحبأيلغازى

منعنهارحلواأنهمغيرعليها،الحصارفأحكمواالرها،وصلواحتىللصليبيين

يملكوها.أنغير

قدكانواالذينالصليبيينملاقاةهدفهكانالرهاعنمودودانسحابأنويبدو

الرهاإلىالفراتعبوروقصدوا،المقدسبجكاملكبتحريفمنتجمعوا

.(2)وحران

العسكريةالنجدةلتقديمالفراتعبوريستطيعوالمالصليبيينزعماءأنغير

ميدانفىقدماالمضىمنأفضلالشامبلادإلىالعودةأنورأواالرها،فىلإخوانهم

موقعةفىهـ(497)م1104سنةإخوانهمأصابمايصيبهملاحتى،مكشوف

الإسلاميةالبلادتخريبفىأخذواعودتهمطريقوفى،الشامإلىفعادوا.حران

تلخيصرالحموى،نظيفابن؟223ص،.تبالقاهرةالبشر،أخبارفىالمختصرالفداء،أبو(1)

تحقيق،الصليبيةالحروبتاريخفىالشاميةالموسوعة،الزمانحوادثفىوالبيانالكشف

المظفرى،التاريخالحموى،الدمأبىابن،299صام،995دمشق،2)جزكار،سهيل

ص،م1995دمشق،2)جزكار،سهيلتحقيق،الصليبيةالحروبتاريخفىالثماميةالموسوعة

217.

مجلة،"الإسلامىالجهادحركةفىودورهالموصلأتابكالتونتكينبنمودودالأمير"،صبرةعفاف(2)

2،1986118العدد،)2السنة،الدارة ، 117, crفىوالجزيرةالثامسلاجقة،يوسفأرسيد؟

.9،1ص،م1988عمان.طهـ،570-435بينماالفترة
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

مبلعحل!عماحب(؟)رضوانعلىنرضوابلبهذا،يكتفواولم،لحلبالتابعة

للصليبيينوالعتادالمؤنتقديممعالخيلمنرؤوسوعشرةدينارألفعشرين

بالرها)2(.

الثانيةللمرةالرهاحصارإلىعادتفقدمودودبقيادةالإسلاميةالجيوشأما

والمؤنالذخائرمنوصلهامابسبباقتحامهاتستطعولمهـ،503/م،109

عزمهم،يبلغواولمعنها،الرحيلإلىالمسلميناضطرمما،الصليبيينمنوالأمتعة

فمد،بهميلحقواولم،الشامبلادإلىالعائدينالصليبيينملاحقةفىسارواولكنهم

وأربعينيوماعشرخمسةمدةالرهاإمارةمدنكبرياتمنوهىباسرتلحاصروا

.(3)طائلبدونيوما

الدينظهيرسار،بلادهمإلىأدراجهمالسلاجقةوقادةمودودعادوعندما

بهيغدرأنمنخوفابلادهإلىمودودلمساعدةدمشقمنقدمالذىطغتكين

.هناكالصليبيون

هـ(503)1109عامالإسلاميةالجيوشتفرقأنإلىالقلانسىابنويشير

(1

(2

(3

التركىالمظفرأبودقاقبنسلجوقبنبكجعزىبنأرسلانألببنتتشبنرضوان(

ناحيةإلىأبيهتوجهعندبدمشقكاندمق،فىونثأ،وأربعمائةوسبعينضسنةولد،السلجوقى

الخطبةوترر،دقاقأخيهموتبعدحاصرهاأودمثقإلىأبيهقتلبعدحلبمنوتوجه،الرى

وخمسمائة.سبعسنةفىوتوفىحلب،إلىوعاد،باسمهوالسكة

Jo?1988دثق.ط،8جزكار،سهيلتحقيقحلب،تاريخفىالطلببغية،العديمابنانظر c

3659-y?,oX3667?طالمنجد،الدينصلاحتحقيق،الإسلامفىدمقأمراءالصفدى،الدينح.

.33ص،أم955دمشق

تحقيقحلب،تاريخمنالحلبزبدة،العديمابن،،70-169ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(

.،56ص،م1954دمشق.ط،2جالدهانسامى

،طليماتأحمدالقادرعبدتحفيق،بالموصلالأتابكيةالدولةفىالباهرالتاريخا!لأثير،ابن(

196317vo.القاهرةط 4f.
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والجزيرةالئامبلادفىالإسلايةالقوىتجا.الأولبلدوبنسياية:الثانىالفصل

الأتراكبعفقادةبينحصلالذىالخلافبسببكانالرهاعنالحصارورفعها

.(1)ماردينصاحبأيلغازىالدينونجمالسلاجقة

503/م،109سنةالصلحبيينضدمودودقادهاالتىالحملةأنمنالرغموعلى

علواضحةعلامةكانتأنهاإلا،بيدهالصليبيينمعاقلبعضسقوطإلىتؤدهـأ

منطقةمنانطلقالذىالصليبيينضدالإسلامىالجهادفكرةبعثمواصلة

الدينشرفبينوالعسكرىالسياسىالتحالفعرىتوطيدإلىأدىكما،الجزيرة

القوىوسجعت،دمشقصاحبطغتكينالدينوظهيرالموصلصاحبمودود

المتزايد)2(.الصليبىالخطرضدواحدةجبهةفىالتحالفعلىالإسلامية

الصليبيينضدبهاقامالتىالأولىمودودحملةفىالإسلاميةالجيوشتفرقةفبعد

حلبعلىونرضوا،الشامبلادفىالمسلمينعلىالتضييقفىالصليبيينأطماعزادت

قلعةعلىهـ(4)م1110سنةفىواستولوا،بدفعهرضوانلزعيمهالهطاقةلاما

.(3)لحلبالتابعةالأثارب

بالجهاد،تنادىالأصواتوارتفعت،المترديةالأوضاع0هذمنالمسلمونواستاء

الدولةشرفسوىالجهادداعىتلبيةيستطيعمنالمسلمينالقادةمنهناكيكنولم

منمعهبمنهـ(504)م1110السنةنفسفىوخرجالنداءلبىفقدمودود،

فىحرانبأرضالسلاجقةالأمراءمنعددإليهووصل،الموصلمنالمسلمين

)1111505سنةمنالمحرم f(4)(ـه.

.)70ص،دمثقتاريخذيل،القلانسىابن(؟)

فىالصليبيينضدالجهادالغامدى،عويجسالمبنمسفر،170ص،السابقالممدرالقلانسى،ابن(2)

.311ص،الصليبيةالحروبزمنوالغربالمثرق،كاهنكلود،،44صالإسلامىال!ثرق

3( Benjamin Z. Keder, Crusader and Mission European Approaches, toward the)

.75.Muslims, New Jersey 1984, P

.174ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن،158ص،2،جالحلبزبدة،العديمابن(4)
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

بلادإلىوالمسير،(1)الفراتعبورعلىمودودبقيادةالمسلمونالأمراءوعزم

الصليبيين،باستعداداتسيزرصاحبمنأخباربحرانوصلتهمحيثالشام

بعضبينالقائمةالخلافاتاستغلجوسلينأنغيىباسر،تلعلىونزلوافساروا

منمبلغاوأعطاه،مراغةصاحبالكردىأحمديلإلىفتقدم،المسلمينالأمراء

.(2)المال

برضوانالاستعانةرأوافانهمالجهادنيةعلىمودودمعالمسلمينمنبقىمنأما

فىحلبأبوابأغلقبلبهذايكتفولم،إليهميلتفتلمأنهغيرحلب.صاحب

،(3)النعمانمعرةإلىوصلواحتىرجالمنمعهبقىومنمودودفسار،وجوههم

دمشق.صاحبطغتكينالدينظهيرهناكإليهمانضمحيث

الصليبيونووجد،العاصىنهرإلىالنعمانمعرةمنطغتكينومعهمودودوسار

بقيادةأفاميةفىفاجتمعوا،وطغتكينمودودقواتعلىللانقضاضسانحةالفرصة

وعزمواالرها،أميربورجدىوبلدوينالأولبلدوينومعهأنطاكيةصاحبتنكرد

نهرعندالطرفينبيناللقاءفتم،المسلمينللقاءالعاعىنهرغربإلىالمسيرعلى

بالمليبيين،المسلمونوظفرهـ(505)م1،،،سنةالأولربيعفىالعاعى

طغتكينبعدهاوعاد،الصليبيينمواجهةعلىالنفوسوقويتالمعنوياتفارتفعت

.(4)الموصلإلىمودودعادبينما،دمشقإلى

.،55ص،م1985بيروت،3ط،الصليبيةالحروبفىالمسلمينجهادعاسور،محمدحمادفايد(1)

المراعفىودورهمكورتيناىالنرغلى،علىالسيدسعيدc159ص،2،جالحلبزبدة،العديمابن(2)

ص،م1992الإسكندريةجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالةالصليبى،الإسلامى

1983voالقاهرة.ط،الإسلاميةالقوىبينوالعسكرىالسياسىالمراع،غانمزيانحامد،4، cr

60.

-1097)الصليبيةالحروبعصرفىودورهاالنعمانمعرةمحمد،يسرىمهاانظر،النعمانمعرةعن(3)

1998crالإسكندريةجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،(ـه690_1291/490

.172-17صه

.36،37ص،8،جالزمانمراة،الجوزىابنسبط؟،6صا،2،جالحلبزبدة،العديمابن(4)

102

http://www.al-maktabeh.com



والجزيرةما!ثلابلادفىالإسلاميةالقوىنجاهالأولبلدوبنسباسة:الثانىالفصل

لاهذافإنمنها،مرجواكانماتحققلمالثانيةمودودحملةأنمنالرغموعلى

ثبتتإنهابل،الصليبيينضدالإسلامىالجهادفكرةبعثحركةفىفشلايعد

علىوساعدت،(ـه497)م1103سنةحرانفىوضعتقدكانتالتىالدعائم

.(1)الإسلامىالجهادمواصلة

إلىعودتهبعدمودودأنالصليبيينضدالجهادمواصلةعلىالمسلمينعزميؤكدومما

الاستيلاءبقصدالرهاإلىبهاسار،(ـه506)م،2،1سنةفىعسكريةحملةجهزالموصل

.(2)سروجنحواتجهعليهاالاستيلاءمنآيسولما،الزمنمنفترةفحاعرهاعليها

ثالثةحملةفىالخروجعلىالعزمعقدفإنمودودبهامنىالتىالهزيمةهذهورغم

علإصرارهعكسمما،(ـه6)م1112السنةنفسفىبالشامالصليبيينضد

ولم.(3)دمشقصاحبطغتكينالدينظهيروبينبينهوالمودةالتحالفتوثقالجهاد

الشامبلادمنوغيرهادمشقمناطقتعرضتحتىهـ(506)م،،،2سنةتنته

ثرفمنالنجدةطلبإلىطغتكينواضطر،الأولبلدوينشنهاعنيفةبغارات

منلعددالدعوةوجهأنهإلاالأخيرمنكانفما،الموصلصاحبمودودالدين

طغتكين.لنجدةمعهالمسيرمنهموطلببالجزيرةالمسلمينأمراء

سلمية،ببلدةولقيهادمشقمنخرجالجزيرةقواتبقدومطغتكينسمعفلما

إلىسارواومنها)هـ(،الأقحوانةإلىوصلواحتىالأردنعبرجميعامسيرهمووصلوا

.147ص،الإسلامىالشرقفىالصليبيينضدالجهادالغامدى،سالمبنمسفر(1)

.147ص،9،جالتاريخفىالكاملالأثير،ابن(2)

.124صالتونتكين،مودودالأمير،صبرةعفاف(3)

1995ooدمشق،24،جالصليبيةالحروبتاريخفىالثاميةالموسوعةالجمان،عقدالعينى،(4) cP

الجبهةبناء،الحويرىمحمود؟217ص،م1974القاهرة.ط،الخالدةالقدسزايد،الحميدعبد؟50

حسنمحمدجمال؟68!ى،م1992القاهرة.ط،للصليبيينالتصدىفىوأثرهاالمتحدةالإسلامية

.67،68ص،الصليبيةللحروبالمبكرةالمرحلةفىدمشقإمارةزنكى،

..169.John L. Monte, Crusade and Jihad in the Arab Heritage, New Jersey 1944, P
,Fink,1953,.ح Mawdud I of Mosul, precursor of Saladin, The Muslim Word, vol. XLIII

23; Hadia Dajani Shakeel, Diplomatic Relations Between Muslim and Frankish Rulers

,19931097-1153. A. D. in Crusades and Muslims in Twelfth Century Syria, New York
.ح24.

03"

http://www.al-maktabeh.com



الأولبلدوينالملكعهدفىالمليببةالمقدسبيتمملكة

تلصاحبوجوسلينالأولبلدوينبزعامةالصليبيونهناكعسكرحيثطبرية

أنطاكية.صاحبوروجرباشر

بينالقتالوداربالصليبيينالمسلمونالتقىهـ(507)المحرمم1113يونيهوفى

إلاالأولبلدوينومنهمالأسر،فىمنهمكثيرووقع،(؟)الصليبيونفانهزمالطرفين

الفرار.استطاعأنه

إلىبعدهاساروايوما،وعشرينستةطبريةحولالصليبيينالمسلمونوحاصر

فارتفعت،(2)المقدسوبيتعكابينالواقعةالصليبيينأراضىودمروا،بيسان

هزيمة.منالصليبيونإليهوصلبماالمسلمينمعنويات

العودةفىمودودبعضهماستأذنالشامبلادفىالجزيرةبعساكرالمقامطالولما

فدخلوها،دمشقإلىالعودةوطغتكينمودودفقررلهم،فأذنبلادهمإلى

منبالصليبيينحلماإلىاطمأنأنبعدهـ(507الأول)ربيعم3111أغسطس

منأيسواقدكانوامابالشامللمسلمينأعادتهزيمةوهى،(3)طبريةعندهزيمة

.الشامبلادإلىالصليبييندخولمنعديدةسنواتمضىبعدتحقيقه

الدينشرفأنمنها:المهمةالنتائجمنعددالمسلمينانتصارعلىترتبوقد

الصليبى-الإسلامىالصراعتاريخفىتحولنقطةأصبح-مدتهقصرعلى-مودود

.77.1(Elizabeth Siberry, Criticism of Crusading 1095 - 1274, Oxford 1985, P)

،م1963الكويتالمنجد،الدينصلاحتحقيق،4غبر،جمنخبرفىالعبر،الذهبىالحافظ(2)

.120ص

القاهرة،بيروت.ط،)ق،،ج،والملاحيةالنوريةالدولتينأخبارفىالروضتينكتاب،سامةأبو(3)

ابن،134ص،م1986بيروت.ط،أرملةإسحقةت،الزمانتاريخ،العبرىابن،68ص،م1956

.ط،6ج،والنهايةالبدايةكثير،ابن،2صا،م1996بيروت.642ج،الوردىابنتاريخ،الوردى

أبىابن،198ص،م،986بيروت3!،الدولمختصرتاريخ،العبرىابن،674ص(.1991Pبيروت

سهيلتحقيق،الصليبيةالحروبتاريخفىالثاميةالموسوعة،الدمأبىابنتاريخمنالحموى،الدم

.2،9ص،م1995دمشق،21زكار،ج
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والجزيرةالشامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينسباسة:الثانىالفصل

مملكةجعلت،واقعةحقيقةالجهادفكرةصارتفقد،المبكرةالمرحلةتلكخلال

خلالالأولبلدوينفاقتصر،الشماليةحدودهاعنللدفاعقواهاتركزالمقدسبيت

الصليبى.الكيانعنالدفاععلىعمرهمنالباقيةالسنوات

قوىتوحيدسبيلفىكبيرةجهودمنمودودالدينسرفحققهمماالرغموعل

الباطنية،مننفريدعلىللاغتيالدمشقدخولهبعدتعرضفقد،والجزيرةالشام

هـ507الأولربيع28منجمعةاخرفىبدمشقالأموىبالجامعيصلكانعندما

.(1)م1113سبتمبر،2الموافق

نأوذلكمودود،بمصرعتتوقفلمالصليبيينضدالجهادحركةأنالواقع

الموصلحكمأسندمودود،مقتلبلغهلماملكشاهبنمحمدالسلجوقىالسلطان

والمسيربطاعتهالسلاجقةالأمراءسالرإلىوكتبالبرسقى)2(،أقسنقرإلىوأعمالها

الصليبيين.لقتالمعه

(1

(2

سذرات،الحنبلىالعماد،456ص،2جا،الشاميةالمرسوعةالصالحى،التاريخ،الحموىواصلابن(

الأممتاريخفىالمنتظمالجوزى،ابن،2اص،م1350القاهرة،3جذهب،منأخبارفىالذهب

1992voبيروت.ط،17جعطا،القادرعبدمصطفى-عطاالقادرعبدمحمدتحقيق،والملوك cr

دمشق.ط،سمعونصليبامارغريغوريوس:ت،ميخائيلمارناريخالسريانى،مجائيل،123

فىالسلاجقةولاةعصرالصليبىللغزوالإسلاميةالمقاومة،خليلالدينعماد،،86ص،م1996

الصليبى،توفيقأمين،50ص،م1981الرياض.ط،م1127-1095هـ/52،-489الموصل

الشامبلادفىالاغتيالات،المقدممهيوبمحمداللهعبدمحمد،1)ص،الإسلامىالتاريخفىدراسات

،المنصورةجامعة،الآدابكلية!ثورة،غيرماجستيررسالة،الصليبيةالحروبزمنوالجزيرة

.68-18ص،م2005

مفرج،واصلابن،159ص،م1900القاهرة.ط،سلجوقآلدولةتاريخكتابالأصفهانى،(

.29ص،م،953.القاهرةط،،جاالشيالالدينجمالتحقيق،أيوببنىأخبارفىالكروب

بغدادسحنةوكانهماما،سجاعاكانالبرسقىالتركىاللهعبدبنأقسنقرالمظفرأبوالدولةقسيمهو

معجمفىالآدابمجمعتلخيص،الفوطىابنانظر:عنه،الوطأةخفيفوكان،بالنهالمسترشدأيامفى

بغية،العديمابن؟589،588صأم،965دمثق.!،3ق-4ججواد،مصطفىتحقيق،الألقاب

.1969-1963ص،4حلب،جتاريخفىالطلب
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

فبلغهاالرها،مدينةعلىالاستيلاءبهدفضخماجيشاالبرسقىأقسنقروقاد

غير،(ـه507الحجةذى7)م51114،مايوالجمعةيومفىالحصارعليهاوفرض

توفيرفىواجهتهالتىالمصاعببسببسهرين،بعدوغادرهاعنهاالحصاررفعأنه

صاحبأرتقبنأيلغازىوبينبينهنشبالذىوالخلاف،ناحيةمنالمؤن

الرها.حصارفىالمشاركةعنامتنعالذى،(1)ماردين

بدايةفىبينهماقتالإلىتحولماسرعانوالبرسقىأيلغازىبينالخلافأنعلى

منإعفائهإلىأدت،ساحقةهزيمةالأخيربهزيمةوانتهى،(م1115)التالىالعام

محمدالسلجوقىالسلطانعهدثم،الرحبةفىبإقطاعهفاكتفى.(2)الموصلحكم

الصليبيين.لقتالبالمضىوأمره،همذانأميربرسقبنبرسقإلىبجيوسه

قاعدةليتخذهاحلبقاصداتحركذلكبعدومن،فترةحاصرهافقدالرهاأما

حلبفىالفعلىالنفوذصاحبلؤلؤالطواسىأنغيرالشامبلادفىالحربيةلعملياته

المدينةأبوابيفتحأنهـرفضر/معامفىرضوانصاحبهاوفاةبعد

واستنجد،(ـه504)م1110عامقبلمنرضوانفعلكما،(3أالسلطانيةللجيوش

يترددولم،لمساعدتهدمشقصاحبوطغتكينماردينصاحببأيلغازىلؤلؤ

بذلكرحبالذى.(4)انطاكيةصاحبروجرمنالمساعدةالتماسفىجميعاهؤلاء

روجر،قواتمعجضبإلىجنباوحلبدمشققواتخرجتماوسرعان

لمراقبةأفاميةمنبالقربصليبىوالاخرتركىأحدهمامعسكرينفىوعسكرت

زعماءروجراستدعىذلك،إلىويضاف،(ـه509)م1115عامالمحرمفىبرسق

مردودأميريهاعهدفىالصليبيينضدالموصلجهادالغانمى،عطيةمحمدثرياانظر:الخلافهذاعن(1)

كلية،منثورةغيرماجستيررسالة،ما126-1106هـ/520-500البرسقىوأقسنقرالتونكين

.)22-1)7ص،م1983،السعوديةالعربيةالمملكة،التربية

.)27ص،والجزيرةالشامسلاجقة،يوسفأرسيد،)22ص،نفسه(2)

.،76!س،2حلب،جتاريخفىالحلبزبدة،العديمابن(3)

.126ص،والجزيرةالشامسلاجقة،يوسفأرسيد(4)
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والجزيرةالشامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينسياسة:الثانىالفصل

الأولبلدوينأغسطسسهرفىأفاميةفىإليهفانضم،لمساندتهالاخرينالصليبيين

الرها.صاحببورجدىوبلدوينطرابلسصاحبوبونز

جيوشبينكبيرةمعركةلخوضمهيأانذاكالموقفأصبححال،أيةعلى

لمالمعركةولكن،المتحالفةوالتركية،الصليبيةوالجيوشبرسق،بقيادةالسلطان

.(1)بقواتهالانسحابالحكمةمنورأى،موقفهصعوبةبرسقأدركإذا،تحدث

طابكفروانقفعلىقليلبعدعادإذ،مناورةكانبرسقانسحابأنوالواقع

509عامالثانى،ربيع،)م1115سبتمبر3فىودمرهاعليهاواستولىلأنطاكية،التابعة

برسقأنروجرعلمولما،وأنطاكيةحلب،وهدد،النعمانمعرةإلىعنهاتحولثم،(ـه

كمينالهنصبوحلبأفاميةبينالطريقمنتصففىالواقعةدانيثتلإلىطريقهفى

أثرها.علىبرسقفر،(2"ساحقةهزيمةبهاوأنزل4،سبتمهب،فىقواتهوفاجأفيها،

وأسروارجل،آلافثلاثةبرسققواتمنالممليبيونقتلالمعركةهذهوفى

كما،ودمويتهموحشيتهمعكسمماوالشيوخالأطفالفىالناروأشعلواالنساء،

استغرقوقدولؤلؤ،وايلغازىطغتكينحلفائهمإلىالأسرىمنتبقىمنأرسلوا

ثلاثمائةالبعفبحوالىقدرهاالتى،الغنائمتقسيمفىثلاثةأويومينالصليبيون

بيزنت)3(.ألف

تلكوكشفت،المسلميننفوسفىعميقاجرحادانيثتلهزيمةوتركت

مازالتالشرقفىالإسلاميةالقوىأنوهىإغفالها،ينبغىلاحقيقةعنالهزيمة

الأنطاكىروجراستطاعأنأيضادانيثموقعةنتائجمنكاننفسها،علىمنقسمة

.105،،04صكرد،ملاذموقعةمنوالصليبيونالسلاجقة،رمضانإبراهيمالغنىعبد(1)

.ط،والعراقايرانسلاجقة،حسنينمحمدالنعيمعبد،17ص،4غبر،جمنخبرفىالعبر،الذهبى(2)

.،60ص،الصليبيةالحروبفىالمسلمينجهادعاشور،حمادفايد،،10ص،م،959القاهرة

/.3(Taef Kamal El - Azhari, The Saljugs of Syria during the Crusades 463-549 A.H)

1070-1154 A.D.. Berlin 1997.P.151: Corole Hillen Brand. The Crusades Islamic

,80.perspectives Edinburgh University Press, 1999, P
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصلببيةالمقدسبيتمملكة

القوىبضعفلإحساسهالمجاورةالإسلاميةالإماراتباقىيهددأنالصليبى

داخليا.بعضهاأحوالواضطرابوتفككهاالإسلامية

أطلقماومنه،أنواعهبكلالجهادظهرالإسلامىللشرقالصليبىالترووعقب

الصليبى،للاحتلالالفلسطينيةالمناطقفىالصليبيينمحاربةالشعبيةالمقاومةعليه

أضيرواالذينالبدووأيضا،الإسلاميةالمقاومةلرجالهدفاالحجاججماعةفكانت

والغاباتوالمغاور،الكهوفمثل:الطبيعيةالأماكنفاستغلواالغزو،هذامن

الحجاجهؤلاءجهلاستغلالمع،الوديانبهاتوجدالتىوالمناطقالكثيفة

البلاد.بجغرافية

بيتوبينالساحلبينالواصلالطريقهوللأخطارتعرضاالطرقأكثرفكان

إصاباتمنترفعالهجماتتلكفكانت،(القدس-يافاطريق)أىالمقدس

مرالذىSaewulfسايولفالرحالةأساركذلك.(؟)وجرحىقتلىبينالصليبيين

بقوله:ذلكإلى03،1-،،02عامىبينالمذكوربالطريق

يختبئونكانواأثهمإذ،للمسيحيينوالمصائدالكمائننصبعلىالمسلمون"اعتاد

حتىونهاراليلاويراقبون،الصخريةوالكهوفالجبالمنالجوفاءالأماكنفى

الذينأولئكعلىالهجومأو،المسافرينمنمجموعةلمهاجمةالفرصةلهمتسنح

كلفىرؤيتهميمكنمالحظةوفى،والإرهاقالتعببسببجماعتهموراءيتخلفون

كليا.يختفونثم،مكان

عددكبيرهوكم.ذلكيرىأنالرحلةهذهبمثليقومسخصلأىويمكن

للبعفسويمكن،جانبهعلىأوالطريقفىالوحوشقبلمنالممزقةأوالملقاةالجثث

,353.1(William of Tyre. Vol.I, P)

mss./5131099_492الصيبيينالفرنجةضدالفلسطينيةالشعبيةالمقاومةالبيشاوى،اللهعبدسعيد

اليرموكجامعة،هـجا690-491الفرنجىالإسلاصالصراعفزةفىالشامبلادمؤتمر،م1871-

2000r،220ص.
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والجزيرةالثامبلادفىالإسلاميةالقوىتجا.الأولبلدوينسياسة:الثانىالفصل

يندهشلاأنيجبولكن،مدفونةغيرهناكملقاةالمسيحيةالجثثلأن،يندهشأن

فىبسهولةالحفريمكنولا،الزابمنقليلإلايوجدلاإنهحيثبتاتا،المرء

سيكونالذىالأحمقهومنالترابيةالأرضوجدتلووحتى،الصلبةالصخور

سيكونفإنهذلكفعللو،رفاقهلأحدقبربحفربمفردهوالقيام،جماعتهتركبوسعه

قوةالرحلةتلكلناكشفتهكذا،.(؟)"لرفيقهقبرمنبدلالنفسهقبرلحفرمستعدا

قتلاهمدفنتجنبإلىالصليبييندفعتوالتىالطريقذلكفىالإسلاميةالمقاومة

.(2)مهبويفتكونالفرصةالمسلمونيغتنمأقمنخوفا

كانتالغزاةضدالفلسطيثيةالشعبيةالمقاومةأنسايولفحديثمنويتضح

.(3)مؤثرةوبشريةماديةخسائرتحدثكانتوإنهاالغزو،بدايةمنذمتأججة

المذكورللطريقصادقةصورةيوضحالروسىالحاجذلكنصأنالملاحظومن

بالنسبةالأهميةمنكبيرجانبعلىطريقوهو،الأولبلدوينالملكعهدفى

منالقادمونالحجاجسلكهالذىوالرئيسىالحيوىالممرإنهإذ،الصليبيةللمملكة

بيتوأهمها،الصليبيةالمملكةأنحاءفىالمسيحيةالمقدسةالأماكنلزيارةأوربا

الحساسيةبالغةكانتالمواقعتلكإلىالحجاجتدفقمسألةإن.الحالبطبيعةالمقدس

المقدسة،المسيحيةالمحارمحمايةعلىقدرتهاتعنىكانتإنهاإذ،الصليبيةللمملكة

الحجلطرقحمايتهاخلالمنلهاتأتتالمملكةلتلكالدوليةالمكانةأننغفللاكما

فلسطين.فىالمسيحى

القواتمواجهةفىالفلسطينيةالشعبيةالمقاومةاستمرتفقدأمر،منيكنمهما

بلدوينللملككميننصبمنالمسلحةالمجموعاتإحدىوتمكنت،الصليبية

،م1997عان.طالثاوى،سيد.ت،المقدسةوالأراضىالمقدسلبيتسايولفالحاجرحلة(1)

.23ص

.43ص،الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالأوربيونالرحالةعوض،مؤنسمحمد(2)

.220ص،الفلسطينيةالشعبيةالمقاومة،البيشاوىسعيد(3)

09"
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الأو!بلدوينالملكعهدفىالصيبيةالمقدسبيتمملكة

فىالمجموعةأنرادونجح،(ـه496الحجة)ذىم1103عاميوليوسهرفىالأول

.(1)بحياتهتودىأنوكادت،خطيرةكانتبأنهاوصفتإصابةالملكإصابة

توجهكانت،المسلحةالإسلاميةالمجموعاتأنتوضحالحادثةهذهولعل

الذينالغربيينللحجاجفقطوليس،الصليبيينوالفرسانالجنودلمحاربةجهودها

الحجسعائروممارسة،المقدسةالأماكنزيارةأجلمنفلسطينإلىيفدونكانوا

بحراسةالطريقعبرأنهلاسكالذىالصليبىللملكمهاجمتهمبدليل،المسيحى

لأسلحة.باوالمجهزينالمدربينوالجنودالفرسانمنمشددة

وجنودهنرسانهأمرفإنه،غاضبفعلوكردالأولبلدوينللملكحدثلماونتيجة

أنرادها.جميعوقتل،(2)المنطقةفىالعاملةالمسلحةالإسلاميةالمجموعاتبتعقب

فيهاوأطلق،الكهوفمداخلأمامللاستعالالقابلةالموادأنواعكلبجمعأمركما

علىالكهو!داخلىالمختبئسالهاربينيجبرأنالوسيلةبهدهأملهوكان،النيران

نحوبقتلقامواالصليبيينأنالشارترىفوسيهالصليبىالمؤرخويذكر.(3)الاستسلام

يدلمماوالمغاور)4(،الكهوفمنخروجهمبمجردالشعبيةالمقاومةأنرادمنرجلمائة

الدماء.وسفكللإبادةأتواوأنهمالصليبينودمويةوحشيةعلى

الشامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينسياسةعنعرضذلك

.عهدهفىالحربيةالعمارةعنفيتحدثالتالىالفملأما.والجزيرة

في!ك!فى

;602-603.1(Albertd' Aix. PP)

الإسكندرية.ط،الصليبيةللحروبالاجتماعىالتاريخفىوبحوثمقالات،الوهابعبدحسن

.394ص،م9971

الإسلامىالشرقفىالصليبيةالدولإلىالأوربنالحجاج"رحلاتالبطاوى،الجليلعبدأحمدحسن(2)

2003205يناير،26العدد،المصرىالمؤرخمجلة،"(1871r-1099هـ583_492) vo.

4260.P.7ء).أ,re3لأ( William of t)

,144.4(Fulcher of Charters, P)
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الأولبلدوبنعهدؤالحربيةالعمارة:الثالثالفصل

القلاعتشييدتجاهBaldwin،الأولبلدوينسياسةبالدراسةالفصلهذايتثاول

-م،100)منالممتدةعهدهفترةفىالقلاعهذهتشييدلدوافعويتعرض،والحصون

.هـ(2،5هـ-494/م،811

الدراسةفترةفىالصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالصليبينأعدادأنالملاحظومن

سكولا،الأرضأصحابالمسلمينبأعدادقورنتماإذاقليلةكانتالشامببلاد

الصليبى.الكيانعلىثقيلاعبئامثلقدالأمرهذاأنفى

قلةمنها:أسبابعدةإلىالصليبيينلدىالبشرىنقمالعنصرمشكلةوترجع

منمحدودةنسبةالشامبلادإلىوصلفقد،الغربمنالوافدينالصليبيينأعداد

فىتعرضواهؤلاءمنفكثير،الأولىالصليبيةالحملةفىساركواالذينالصليبيين

منذطريقهماعترضتالحىالقاسيةالظروفوطأةتحتوالهلاكللجوعالطريق

أعدادعلىقفتالتىوالأوبئةالمجاعاتإلىبالإضافةأوربا،غربمنخروجهم

أطماعهمتحقيقفىالأمراءبدأالشرقإلىالصليبيونوصلوعندما،منهمكبيرة

مجموعةفاتجهت،أمرائهمخلفستىفرقاالصليبيةالجموعوتفرقت،الشخصية

بيتإلىالباقونودخل،أنطاكيةفىاستقرواأخرىومجموعةالرها،إلىسرقامنهم

.(")المقدس

فىحققوهمابعدالأوروبىالغربإلىالصليبمنبعضعودةذلكإلىأضف

جماعاتعودةعنفضلاالاستيطانى.الكيانمنالأولىاللبنةوضعمنالشرق

فترةفىالشامبلادمؤتمر،القدسفىالفرنجىالاستيطانالبكر،حامدراغبانظر:ذلكعن(1)

617618ص،م2000اليرموكجامعة،2هـج690-49،الفرنجىالإسلامىالصراع k.

3"
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

المقدسبيتفتحللصليبيينتمأنوبعد،(1)الشرقبلادإلىتفدكانتالتىالحجاج

الحملةفىساركواالذينالصليبيينالزعماءمنعددتررهـ(493)م،099سنة

2"روبرتونورماندى"كونت"روبرترأسهمعلىوكان،أوطانهمإلىالعودة

فلاندرز،،.كونت

آسيافىالسلاجمةأيدىمننجواالذينالممليبيينمنأيضاكبيرعددعادوقد

ويصور،المقدسبيتإلىوصولهمبعد،(ـه495)م1101عامحملةفىالصغرى

منهناكيكنلمإنهيقولإذهؤلاء،رحيلبعدالمملكةحالالشارترى"ا"فوسيه

مهاجمتها)2(.فىفكرواماإذا،المسلمينضدالمملكةعنللدفاعيكفىماالمحاربين

مماثلوعدد،فارسثلاثمائةسوىفوسيهتقديرحسبيكونوا،لمالصليبيينأنذلك

قلعةعنفضلاوالرملة،ويافاالمقدسبيتعنالدفاععلىالقائمينالمشاةمن

نأوجدواالأعداءلمهاجمةالفرسانجمعفىالصليبيونسرعوعندماحيفا)3(

،الشامبلادعلىالغربيينللحجاجالمستمرالتدفقمنالرغمعلىخاويةتحصيناتهم

الجديد)4(.المجتمعحمايةلبناءالبشرىالدعممنمزيدإلىحاجةفىظلوافإنهم

وأ،الأولىالصليبيةالحملةفىساركواالذينالحجاجعودةعلىالأمريقتصرولم

منكثيرهجرةإلىذلكتخطىبل،معينةمواسمفىالشرقإلىوفدواالذين

تلكفىبالمعيشةورضوا،البدايةمنذالشرقفىاستقرواقدكانواالذينالصليبيين

البسطاءالعامةمنالفارينهؤلاءأغلبوكان.لهمجديداوطناواتخاذهاالبلاد،

الفزارهذاوكان،للهلاكأرواحهموتعرضت،الشرقفىالحياةمنعانواالذين

عشر،والثالثعشرالثانىالمرنينفىالشامبلادفىالفرسانالرهبانرقفمقامى،إبراهيمنبيلة(1)

.69ص،م1994القاهرة.ط

.160.2(Fulcher of Charters, P)

.150.3(Fulcher of Charters, P)

,173.4(Phillips,J. The Latin East 1098 - 1291 in Riley Smith, (ed.) Oxford 1995, P)
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الأولبلدوبنعهدفىالحربيةالعمارة:الثالثالفصل

يعالجواأنالأمرعلىالقائمينعلىوصارالصليبى،الكيانأمنتهددظاهرةيمثل

ويومعاملمدةبأيديهمأملاكهمبقيتمنهجرةيمنعقانونافأعمدروا،المشكلةهذه

.(؟أالشامبلادمغادرةمنيحمكنونلاحتى،بعده

الممحيةالأوضاععلىالسيئةاثارهالهاكانتالشرقظروفأن،ذلكإلىأضف

بعضانتشارإلىذلكفأدى،الحارةالأجواءفىالحياةيألفوالمفإنهم،للصليبيين

وقد،الأمراضلهذهنريسةمنهمكثيرووقعبها،لهمعهدلامما،بينهمالأمراض

.عخابوجهالأطفالبينالوفياتنسبةارتفعت

كانتفقد(2)الحجاجحركةتأمينفىالرغبةفىتمثلفقدالاخرالعاملأما

يافامنالممتدةالحجاجأولئكيسلكهاالتىالطرقعلىتتوقفلاالمسلمينإغارات

كما(3)الأخرىوالقرىوالمدنالمقدسبيتمدينةإلىالساحليةالمدنمنوغيرها

الإسارة.سبقت

مجتمعايقيمونتجعلهمالتىالبشريةالقوةلديهمتتوانرلمالصليبيينفإنوهكذا،

مشكلةلمواجهةالجهدمفهماعفةالحاكمةالصليبيةالقلةعلوكانومتماسكا،قوئا

المتواليةبالهجراتنموفىقوتهمتظلأنالممكنمنوكان،البشرىالعنصرنقص

بصورةتحدثلمالهجراتهذهأنغ!ير،جديدةدماءمنتحملهوبما،الغربمن

القلاعإقامةهوالوضعذلكلمواجهةوسيلةخيرأنالصليبيونأىوقدر،منتظمة

للصليبيينالبشريةالقوىإلىينضملمأنهوالواقع،مناطقهمأنحاءكافةفىوالحصون

,180.1(William of Tyre, Vol. II, P)

القاهرة،15م،التاريخيةللدراساتالممريةالمجلة،الصليبيةالحروبفىالقلاعزكى،الرحمنعبد(2)

.62ص،م1969

الحروبعصرفىالثمامبلادفىوالمسيحيةالإسلاميةالدينيةالتنظيماتعوض،مؤنسمحمد(3)

غيرماجستيررسالة،مع!ثروالثالثعشرالثانىهـ/والسابعالسادسالقرنينفىالصليبية

.422ص،م1984شمسعينجامعة،الآدابكلية،منشورة

5"
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليببةالمقدسبيتمملكة

وقلاعمدنعلىغزوهمبدايةفىاستولواقدكانواانهمخاصه(؟)كبيرةأعداد

.متناثرة

موجز.نحوعلالقلاعتشييدفىجودنرىلدورالتعرضالأمر،ويتطلب

،099أيوليو5فىالمقدسبيتعلىالاستيلاءطويلحصاربعدالصليبيوناستطاع

ذلكعلىوترتب،المقدسللقبرحامياجودنرىتعيينوتم،(ـه492)سعبانم

الصليبيينمركزولتدعيم.(2)(دواد)برجالمقدسبيتقلعةعلىالصليبييناستيلاء

الإسلامية.والمدنالقلاععلىالسيطرةتحقيقمنلابدكان،المقدسبيتفى

لبثتومايده،فىتتساقطالخليلقرىفأخذتلحم،بيتإلىجودفرىفتوجه

هجومبعدإسقاطهامنوتمكنت،الخليلمدينةهاجمتأنالصليبيةالقوات

.(3"اهنمالمسلمينوطردوالهصير،

موقعهافاختار،بنفسهبنائهاعلىوأشرف،القلعةتشييدجودفرىترروقد

الحرمعلىالمجاورةالتلالعلىتشرفحيثفيهايتحكمالتلفوق،المدينةخارج

1100rعامفىأصبحتحتىالقلعةهذهتشييدعلىجودفرىوعملالإبراهيمى،

(493se..)?(4)ومنعهقوةات.

أسارالتىالخليللهلعةبترميمقامجودفرىأنالمحدثينالباحثينأحدرجحوقد

-304.1(Russel, The Population of the crusades States in Setton, VoL 5, 1985, PP)

.305

2( Boase, Jerusalem in the time of the crusades Society, Land Scape and Art in the)

.73.Holy city under Frankish Rout Ledge, London and New York 2001, P

-492-1187583-1099الصليبيةالحروبعصرفىالإبراهيمىوالحرمالخليلالسيد،أحمدعلى(3) r

.)04ص،1998rالقاهرة.هـط

/?583-492الفرنجىالعمرفىالخيلفىومنتجاتهاالزراعةالأراضى،البيشاوىسعيد(4)

1099-11874rالقاهرة.ط،والغربالرقبينالعلاقاتتاريخفىدراساتكتابضمن

2003r،51ص.
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الأولبلدوبنعهدفىالحربيةالعمارة:الثالثالفصل

المهاموكمرةالوقتلضيقوذلك،جديدةقلعةيؤسسفلمولذا،،(المقدسى)؟إليها

نابلسمدينةعلىبالاستيلاءأيضاتنكردقامكما.(2)عاتقهعلىالملقاةالعسكرية

هـ(494رمضانمن)الثالثم،099عاميوليهمنوالعشرينالخامسفىوذلك

.(3)المسلمينجانبمنمقاومةأىدون

لعدمسهلةعليهاالاستيلاءعمليةوكانت،بيسانمهاجمةذلكأعقبوقد

مدنعلىللاستيلاءعسكريةقاعدةبيسانمنتنكرداتخذ(ـه)اهبقويةدفاعاتوجود

الشمالناحيةإلىتوجهعندئذ(5)المدينةتحصينعلىعملولذلك،الجليلوقلاع

فأسقط،المدينةعلىسيطرتهيوطدأنتنكردواستطاع،طبريةمدينةعلىفاستولى

وأكملالطور،وجبلالناصرةعلىالاستيلاءمنذلكبعدوتمكن6c>قلعتهابذلك

تنكرديحافظولكى(،)الشمالفىالمهمالموقعذاتصفدعدينةعلىبالاستيلاءذلك

إسقاطهطريقعنبالساحليربطهاأنلابدكان،الجليلفىالجديدةأملاكهعلى

.108صالابراهيمى،والحرمالخليلالسيد،احمدعلى(1)

906I،ليدن،الأقاليممعرفةفىالتقاسيمأحسنالمقدسى،(2، 72,.?o c? I،فىالقلاع،المنعمعبدصلاح

كلية،منشورةغيرماجستيررسالةالميلادى،عشرالثانىالقرنفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

.34ص،م2000سمسعينجامعة،البنات

سعيد،)20صام،958،القاهرةحبثى،حسن:ت،المقدسبيتوحجاجالفرنجةأعمال،مجهول(3،

الصيبية)الحروبعصروالاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالأوضاعنابلسالبيشاوى،

.48ص،?1990عمان.ط،(م)29)-0991هـ/492-690

.41-40.4(Stevenson. The Crusades. PP)

691-492الإسلامىالفرنجىالمراعفزةفىفلسطينشمالىفىوالحصونالقلاعالصوافى،طالب(5)

.209ص،م20!وعكا.ط،م291)-1099هـ/

الإسلامى،الصيبىالصراعفىودورهاطبريةإقطاعية،دويكاتالرحيمعبدفؤادانظرذلكعن)كاأ

.132ص.2002rعمان.ط

دمثق.ط،2ج،الدهانمامىتحقيق،والجزيرةالشامأمراءذكرفىالخطيرةالأعلاقسداد،ابن(7)

.146ص،.1962

7،"
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

يوليوأواخرفىوذلك،جودنرىوفاةبعدذلكتحقيقمنتمكنوبالفعلحيفا،قلعة

.(؟ط493/)،00معا

كانالصليبيةالمقدسبيتمملكةعلىملكاالأولبلدوينالملكتتويجوعقب

معالإسلاميةالقلاععلىالسيطرةفىتمثلجديداعسكرياتوجهايتخذأنعليه

المقامؤودفاعيةالأولالمقامفىهجوميةتكونجديدةقلاعإنشاءمراعاة

الثانى.

بالتالىأمكنهالشامىالساحلمدنمنعدداباسقاطهالأولبلدوينأنويلاحظ

الساحلية،المدنقلاعإسقاطفىبلدوينجهوديقتصرولم،المدنتلكقلاعإخضاع

هذافكان،القدسيافاطريقعلىسيطرتهلتدعيمالأخرىبعفالقلاعأضافبل

معرضاوظل،(البشرى)العاملوالحجاجللإمداداتالرئيسىالمنفذالطريق

الملحةالحاجةدعتلذا(2)الفاطميةوالقواتالبدوقبلمنوالأخطارللتهديدات

.(3)القدس-يافابينالقلاعمنعددتشييدإلى

أChateauأرنولحصنأوهقhateauAnoldأرنولدحصنبتشييدبلدوينوقام

إلىللوصولالصليبيينالحجاجيسلكهأساسىطريقلتأمينوذلك،(4)!+الاه

لها،الغربىالبابمنالمقدسبيتغربمنالطريقذلكيبدأ،المقدسبيتمدينة

ديريعبرثمنفسها،القدسهضبةعلىالامتدادفىوششمريافا،ببابوالمسمى

ينحدرغوشأبىمنطقةمنأنهإلىالإسارةوتجدر،الرملةثموأباغوش،ياسين

.225ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(1)

2( Prawer, Histoire du Royaume Latin de Jerusalem, T.I, Edition du center National de)

.277-276.la Recherche Scientifoue. Paris 1969. PP

،6،.0.P193؟( Fedden, Crusader Castles, London)

،6،ءز،الصليبيةالحرربفىالقلاعزكى،الرحمنعد

ص،الصليبيةالقلاع،المنعمعبدصلاحانظر:ذاكءن.الحصنهذاموتحكلحولالباحثوناختلف(4)

43.
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الساحلىالسهلإلىالرملةجهةمنالواقعالامتدادعلىويطلق،الرملةإلىالطريق

الوادى)1(.باباسم

صورومدينةفلسطينسمالىبينالقلاعمنالعديدالأولبلدوينأنشأكما

الثانىبلدوينالملكعهدفىبعدفيماإلاعليهاالاستيلاءيتملمالتىالفاطمية

Hughأومرسانتهيوقامفقد،المنطقةموقعنتيجةوذلك،(ـه512)م1124 de

St Omerعامفىصفدقلعةبتشييدهـ(500-495)م،،06-1101الجليلأمير

أقيمتوقد،الجليلمنالشماليةالأجزاءتأمينفىمنهرغبة(2)(ـه495)1102

بنالواقعالطريقعلىتشرفوكانت،الشاهقةالقمةذىصفدجبلفوقالقلعة

قامتوقد،(4)بانياسمدينةمنميلاوعشرينثلاثةمقداروتبعد،(3)اكعودمشق

.(5"الجليلقلبعلىبالسيطرةالقلعة

أوTibeninتبنينحصنالأولبلدوينعهدفىالصليبىالأميرذلكسيدكما

4تورون )6(Toron1104498عامفىذلكوكان /Pمنالحصنذلكهـويعد

.96ص،الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالأوربيونالرحالةؤنس،ممدمح(1)

،146ص،والجزيرةالثامأمراءذكرفىالخطيرةالأعلاقشداد،ابن(2)

.13.Fedden. Crusader castle. P-

ودمئق،عكابينيربطالذىالرئيسالطريقعلىسيطرتحيثالجليلمفتاحصفدعلىأطلقوقد

.الأحزانبيتمخاضةمقابلفىكانتأنهاكما

;245.William of Tyre, Vol. "، P-

كليةبحوثمجلة،"الشامبلادفىوالصليبيينالمسلمينبينالطرقأمن"ا،حسينالوهابعبدحسن

انظرالقلعةلهذهالأثريةالدراساتوعن.121ص،م2002يوليوالمنوفيةجامعة،42العدد،الآداب

.134صالصيبى،الصراعفىودورهاطبريةإقطاعية،دويكاتالرحيمعبدفؤاد

.138.3(Grousset(R), Histoire des Croisades, Tom))، P)

.4(Ernoul, The City of Jerusalem, trans by Conder P. P. T. S, Vol VI , London 1896, P)

.،5

5( Deschamps(P), Les Chateaux des Croisades en Terre Sainte, "la Defense du)

.125.Royaume de Jerusalem", Paris 1939, P

.469.6(William of Tyre, Vol.)"، P)
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لما،للفاطميينالخاضعةصورمدينةإسقاطلمحاولةأقيمتالتىالحصونأوائل

الجبالأحدقمةعلىتبنينحصنأقيم.(1)الناحيةتلكفىرئيسىخطرمنأحدثته

كما،(2)أميالعشرةبحوالىصورعنتبعدتبنينوكانتصور،.مدينةعلىالمطلة

وكان،(ر)الشرقىالجنوبمنميلاعشرسبعةبمقداربانياسمدينةعنبعدت

هجماتضدالدفاعهو-الأخرىالقلاعوكذلك-القلعةهذهإنشاءمنالهدف

لبنانوجبالالغربفىالمتوسطالبحرربطإلىبالإضافة،الفاطميةصورحاميات

الجليل،سمالحمايةفىأخرىقلاعمعتشاركتبنينقلعةكانتحيث،(4)الشرقية

إقليمحدودداخلتبنينقلعةتواجدمنالرغموعلىعكا،-دمشق-صوروطريق

وكان،(5)مباشرةالمقدسبيتلملكتابعاإقطاعاتكونأصبحتأنهاإلا،الجليل

كذلك،هجوميةبأنهاتتسموالتى،الصليبيونسيدهاالتىالقلاعمنتبنينحصن

.(")الإسلاميةللقوافلتمكيس)6(كمنطقةاستخدم

قلعةهىالجليلبإقليمأومير""هيوسانتأنشأهاالتىالثالثةالقلعةوكانت

)8هونين Chateau neuf).اللبنانيةالحدودعلىفلسطينسمالىفىالقلعةهذهووقعت

مقامةالقلعةأنحينفى650حوالىالبحرسطحعنوترتفع،الجليلإصبععند

.م950ارتفاععلىالبلدةجنوبىجبلعلى

نهرمعيتصلوادأسفلهجبلىممرهوالقلعةعليهتتواجدالذىوالمكان

.45ص،الصليبيةالقلاع،المنعمعبدصلاح(1)

.469.2(William of Tyre, Vol. II, P)

.(1)هامش59ص،م)995عمان.ط،البثاوىسعيد:ت،المقدسةايلاراضىوصفبورشارد،(3)

.73ص،فلسطينل!ثطالقلاعالصرافى،طالب(4)

دكتوراهرسالةعثر،الثانىالقرن-الصليبيةالحروبعصرفىالجليلإقليم،الطرسوبىمحمدليلى(5)

.88ص،م1987القاهرةجامعة،منثورةغير

والفرائب.المكوسيدفعونأى(6)

.273ص،م)959بيروتجبير،ابنرحلةجبير،ابن(،)

.130.8(Deschamps, Les Chateaux des Croisades. P)
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حتىيصل،الجنوبنحواخروادللقلعةالشرقمةالجهةمنوينحدرالليطانى،

بالأسجارمغطاةالقلعةحولالمنحشرةالوديانوهذه،(؟)وبانياسالحولةوادى

بانياسقلعةومعهاالقلعةأنكما،(2)المحاصيلبأصنافبعضها،،ويزرعوالنباتات

الحولة.بحيرةباتجاهدمشقمنيجرىالذىالوادىعلىأيضاتشرفان

يربطالذىالطرلقعلىتشرفالقلعةتلكجعلتالمميزاتهذهأنويلاحظ

(3)الشيخجبلمنحدراتعبروطبريةاحولةاووادىدمشقوبينوصور،دمشقبين

الثانىالقرنبدايةفىبذاتهاقائمةمنفردةصخرةفوق،الحصينةهونينقلعةبنيت

أوميرا"سنتدى"اهيوالجليلأميرقبلمنالهجرى)5(السادس/الميلادىعشر

دمشق-طريقعلىللسيطرةصليبيةخطةضمنهـ(500-4941م،106-،101

ناحيةمنالمملكةلمهاجمةدمشقإمارةقواتبهتقومتحركأىولمنع،ناحيةمنصور

القلاعمنغيرهامثلأيضا،هجومىطابعذاتالقلعةهذهوكانت،أخرى

الصليبية.

محاطةوهى،م65وعرض،م85بطول،مستطيلسكلهاالقلعةأنويلاحظ

مكنهامما،والغربوالجنوبالشمالجهةمنالمقطوعةالصخورمنبمنحدرات

مرمىعنبعيدةكانتكماحولها،التىوالأراضىالطرقفىوالتحكمالإسرافمن

.(5)مفاجئهجومأى

بنائهامنذوالمسلمينالصليبيينبينالصراعمنبجانبالقلعةهذهساركتوقد

فىالصراعأنإلا،الداخليةوبانياستبنينوخاصةلها،المجاورةالأخرىالقلاعمع

.،80ص،السابقالمرجعالصوافى،طالب(1)

.247ص،ت.ببيروت.ط،الرحلةجبير،ابن(2)

.300.3(Benvensiti The Crusaders in the Holy land, Jerusalem 1976, P)

j,0,1919157القاهرة.ط،4،جالأعشىصبح،القلقشندى(4) cr.

.18اص،فلسطينسمالىالقلاعالصوافى،طالب(5)
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تشكللأنهاوالمميز،المهمالاستراتيجىالموقعذاتبانياسقلعةحولكانالبداية

مرتفعاتفىواقععليهايطلمراقبةبرجعنعبارةفهى،لدمشقمباشراتهديدا

.الجولان

قريبموقعباختيار(-&501)م1108عامفىالأولبلدوينالملكقامكذلك

)1المعشوقةتلموقعفىوالحصانةبالقوةيتميزحصنلبناءصورمن Scandalium)،

الشرقىالجنوبإلىكيلومتر)حوالىصورمدينةعنقصيرةمسافةإلايبعدلا

منها(.

تلكإلىالمؤديةالرئيسةالمسالكعلىالسيطرةفىنجحالأولبلدوينأنوالواقع

الناحيةناصيةهـملك503/م،،،،عامفىصيداعلىباستيلائهأنهوذلك،المدينة

وأخيرا،.الشرقىالمنفذعلىالسيطرةلهضمنتبنينحصنأنكما،(2)روصلالشمالية

صور،علىضربهبلدويندعمالذىالحصاردائرةمحيطأتمالمعشوقةتلحعمنفإن

فى)ر(نفوذهدائرةتدعمتوبذلك،الساحليةممتلكاتهإلىويضمهابها،يظفرحتى

المنطقة.تلك

إلىنسبةوهو،(4)(ـه499)م1105عامفىالعالحصنتأسيستمكذلك

ء*4eبلدوينحصنباسمالغربيةالمراجععرفتهحينفىعالتريةسمالوقوعه

BouldoinالبردويلقصرأوQasrBerdoauilوسوادالبثنةبينوقعالذىفى

دمشق،تجاهمتقدمةحربيةقاعدةإقامةالصليبيوناستطاع،الموقعوبهذا.(5)طبرية

0512.1(William of Tyre, Vol. II, P)

.140.2(Smail(R), "Crusader Castles of twelfth Century" in E. H. R,1978, P)

،م1291-1097الميلادىعشروالثالثعثرالثانىالقرنينفىصورمدينةعلى،عثمانالخغص(3)

.5،ص،م،97،القاهرةجامعة،الآدابكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة

السيد،)6ص،8ج،الزمانمراةالجوزى،ابنسبط،24،صدمثق،تاريخذيلالقلانسى،ابن(4)

،19633القاهرة.ط،الأوسطالشرق،العرينىالباز 5v.o cr.

ص،م1971القاهرة.ط،،ج،الصليبيةالحروبعصرفىالإسلاميةالجبهةسعيد،أبرغنيمحامد(5)

197.
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أتابكطغتكيندفعمماهيو،الأميربهاقامالتىمتكررةبغاراتدمشقتهددوبالتالى

(؟)بالأرضوتسويتهبهدمهأمرخطورتهولشدة،عالحصنمهاجمةبضرورةدمشق

الحصن.هذاخطورة!دىيوضحوهذا

بلدوينأرادطغتكينيدعلىتدميرمنعالأولي!دربحصنأصابلماونتيجة

المبرمةالهدنةاستغلالفأراد،طبريةبحيرةسرقىالسوادمنطقةعلىسيطرتهيعيدأن

تستمرأنعلىهـ(501)م1108عامبدأتالتى،طغتكيندمشقجبهةوبينبينه

الطرفين،لدىخاصةأهميةاحتلتالهدنةتلكأننغفلولا.(2)سنواتأربعلمدة

الجانبين.منواستقلالهاالمياهبزاويةارتبطتلأنها

Habisجلدكحبيسحصنالأولبلدوينسيدهاالتىالأخرىالحصونومن

Jaldakيدعلىللتدميرتعرضالذىعال،حصنفىتجزبتهمناستفادبعدما

عرضةأقلمكانفىالحبيسحصنموضعاختيارعلىذلكفانعكس،طغتكين

وأكهفبمثابةالحصنفذلكالدمشقى)3(،الأميرذلكقواتقبلمنللهجوم

رأسجنوبالحابسعراقباسمعرفتمنطقةفىاليرموكفهرجنوبتقعمغارة

)4سيجارابلدةحيثRastlilijaهلحا Shejara)،الصليبيينأننجدوهكذا

الحصن.هذاتشييدهمنتيجةالأردننهرشرقالسوادمنطقةعلىسيطروا

.40.1(Hugh Kennedy, Crusader Castles, Cambridge 1994, P)

.181ص،م2003عمان.ط،م،128-1095هـ/522-488د!ثقأتابكطغتكين،سخنينىعصام

علىالفرنجى-الإسلامىالصراعضمنوبنيتهااللاتينيةالقد!سمملكةتكوينرشث!ارد،جان(2)

،)50ص،م،994بيروت.ط،الوسطىالقرونفىفلسطين

,278.Prawer, Histoire du Royaume Latin, P

90.3(Deschamps, Les chateaux de croisades, P)

،49ص،الصليبيةالقلاع،المنعمعبدصلاح(4)

.279.Prawer, Histoire du Royaume Latin, P
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خانقلعةالصليبيونسيدالسوادمنطقةعلىالسيطرةلاستكمالوتحقيقا

.(1)الأردننهرمنال!ثرقىالجنوبىالطريقفىول4!***4لما9راجوب

قلبفىنابلسمدينةبتحصينالأولبلدوينالملكاهتمامجانبإلىكذلك

برجباسمعرفتأمامها،برججانبإلىنابلسمدينةفىصليبيةقلعةسيد،المملكة

المسلمينمحاولاتضدالمدينةعنللدفاعوذلكcTurris!**)ةاه"هح*نابلس

Payenميللىدىلباينمنحتحينماوذلك،المسلوبةأراضيهملاسترجاعالمستمرة

2( )? 502( x1108 rlc de Milly).

الدولةوبينبيقالمشتركةالحدودمعالغربباتجاهجنوبابالتوسعبلدوينوقام

إلىوصلعندماوذلك،المنطقةبهذهالاهتمامعلىعمللذلكبمصر،الفاطمية

فىقلعةبنوا"الأصفيد"التركىالقائدإمرةتحتدمشقىآلافثلاثة"بأنعلمه

عامفىإليهمخرجا"وقد.(3)ا"المنطقةتلكفىالمرورمنالمسيحيينلمنعموسىوادى

الكاهندليلهبصحبة،جندىخمسمائةمنجيشرأسهـعلى501/م،،07

الملكأرادثم،(4)القلعةوهدم،المنطقةتركعلىالمسلمينوأجبرثيودور"ا،السورى

عامالشوبكحصنموقعفاختار،الميتالبحرشرقمنطقةفىوجودهتقوية

.(5)ـه509لمم،،،5

.49ص،السابقالمرجع،المنعمعبدصلاح(1)

.75ص،والاجتماعيةالسياسبةالأوضاع،نابلس،البيثاوىسعيد(2)

.524ص،م1988عمان.ط،ا!لأردنفىالاسلاميةالقلاع،المؤمنىمحمدسعد(3)

.118.Biblique, Paris 1903, P7حR) ou Airab. P)4.يم( Savigna)

.181.5(Savigna (M0R) ou Airab, P)

Monroyalالملركىالجبلباسمأيضاالشوبكحصنعرفوقد

,218.Fulcher of Charters. P

الحروبخلالوالفرنجالعرببينوالاقتصاديةوالثقافيةالاجتماعيةالعلاقات،النقاشزكى

كمال:ت،وفلسطينولبنانسوريةتاريخحتى،فيليب؟270ص،م1958القاهرة.ط،الصليبية

.23ص،1959بيروت.ط،2خ،اليازجى
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الحصنلأنوذلك،طبيعىبشكلعنهاالدفاعيةالقدرةبونرةموقعهاتميزولهد

،والشمالالشرقمنالحماطوادىهى،الشراةجبالقمممنقمةفوقيربض

قمةبينماوالمسافة،الغربمنالزبيبمدقاتووادى،الجنوبمنالرعايةووادى

إلىالغربىالشمالىالجزءفىمترمائةبينماتتراوحالمحيطةالأوديةوقيعانالجبل

فىحصينةقلعةبأثهاالحموىياقوتوصفهاولقد.(1)الشرقباتجاهمترا250حوالى

.(2)الكركقربوالقلزموأيلةعمانبينالشامأطراف

علىساعدتكماله،الطبيعيةالحصانةتوفيرفىالقلعةتلكموقعساهملقد

والحجالتجارةطرقمراقبةوبالتالى،المسلمونيسلكهالذىالممرإغلاق

بهذهالمارةالقوافلعلىالفرائبفرضمنطريقهعنبلدوينوتمكن.(3)الإسلامية

.(4)المنطقة

جبلفىوقعالذىالوعيرة"5(حصنأيضاالمنطقةتلكفىسيدأنيلبثولم

عنارتفع.(6)الأردنوراءفيماعربهوادىفىالواقعموسىوادىتربالشراة

ذلكفىالحصنلإقامةموفقابلدويناختياروكان0،مترا.50حوالىالبحرسطح

.(7)ارت!500-300بينماعمقهيتراوحطبيعىبخندقالمنعزلالموقع

الباحثمعوأتفق،(8)الحصنهذابناءتحديدفىالباحثينمنعدداختلفوقد

.245-243ص،الإسلاميةالقلاعالمؤمنى،سعد(1)

.453ص،4،جالبلدانمعجم،الحموىياقوت(2)

كتاب)ضمن"ا،الصليبيةالحروبعصرفىالأحمرالبحروأمنا"عصر،حسينالوهابعبدحسن(3)

.159ص،م1997الاسكندرية.ط،(الصليبيةللحروبالاجتماعىالتاريخفىوبحوثمقالات

.،،7ص،الثامبلادفىوالصليبيينالمسلمينبينالطرقأمن،الوهابعبدحسن(4)

.380ص،5،جالحمرىياقوتافظرالارتياد،صعبةالمنطقةوهى"ا،"الوعرةتصغير،الوعيرة(5)

الصليبيةالحروبكتاب)ضمن،"الجنوبيةللقلاعمؤرخاالصورى"وليمعوض،مؤن!محمد(6)

.87ص،م1999عمان.ط،(ونقديةتاريخيةدراسات

.336ص،الإسلاميةالقلاعالمؤمنى،سعد(7)

.51ص،الصليبيةالقلاع،المنعمعبدعلاحانظر:ذلكعن(8)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسببتمملكة

لأنهوذلك،(ـه5،0)م،1،6عامفىتشييدهتمأنهرأكطالذىالمنعمعبدصلاح

الأحمر.البحرإلىوالوصول،المنطقةفىلبلدوينالثانيةالحملةمعتزاعن

لحصنتأسيسهبعدهـ-0151/م،،،6عامالثانيةحملتهبلدوينواستكمل

ولقدعليها)؟(.السيطرةمنوتمكنEilatأيلةمدينةإلىبهاوصلحتىالوعيىة،

عليبىككيانالصليبيةالأردنسرقإقطاعيةتأسيسعلىالصليبيونحرص

العربية،المنطقةلتقطيععليهاارتكزواالتىالأسسوضعواأيديهمفىأيلةوبسقوط

الجهاتفىالصليبينتوسعاتوراءكانالتجارىالحاترأنإلىالمؤرخونتنبهوقد

بهيرتبطوماالأحمر،بالبحرالاتصاللهاتهياحيث،(2)للمملكةوالشرقيةالجنوبية

طردقعلىمبالثرةأيديهموضعفىالصليبيوننجحثمومن،بحرىنشاطمن

الأحمر،البحرإلىأيلةصرمصرإلىدمشقمنالممتدالطريقولاسيما،القوافل

.(3)ودمشقللحجازمصرمنالمؤديةالمسالكوكذلك

،(4)الأدنىالشرقمنطقةفىالتجارةحركةفىالتحكمتمالسياسةتلكوبفضل

deنرعونجزيرةعلىللسيطرةتقدمثم gray،لزاماوكان.(5)قلعةبهاوأنشأ!اة

،195صالأحمر،البحروأمنممر،الوهابعبدحسن(1)

.65.Atiya, Crusade, Commerce and Culture, London 1962, P

هـ)ضمن566-1701عامالصليبيينمنأيلةالدينصلاحاستردادالسيد،محموداحمدعلى(2)
.129'`2004الإسكندرية.ط،(الوسطىالعصورتاريخفىبحوثكتاب

;506.3(William of Tyre, Vol. II, P)

.200صX1334القاهرة،)والآثار،جالخططبذكروالاعتبارالمواعظ،المقريزى

منمبكروقتمنذالقلعةهذهعلىالسيطرةعلىالدينصلاححرصأيلةموتعلخطورةنظرا

أحمدعلىانظرذلكهـعن566/.1170عامايلةقلعةاسزدثمومن،القدسلتحريرجهوده

.)25-،06ص،الصليبيينمنأيلةالدينصلاحاستردادالسيد،محمود

d29ص،السابقالمرجعالسيد،محمودأحمدعلى(4)

.315.Grousset, Histoire des croisades, Vol. I ، P

كلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،الامفىونظمهمالفرنجحياة،الجندىمصطفىمحمدجمعة(5)

o?,198548سمسعينجامعة،الآداب cr.
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الأولبلدوينعهدفىالحربيةالعمارة:الثالثالفصل

يكونوبذلكوتحصينها،فرعونجزيرةعلىللسيطرةأيلةميناءتأمينبلدوينعل

تماماسيطركما،القلعةهذهخلالمنالأحمرالبحرأمنفىتحكمقدالأولبلدوين

والحجاز)؟(.والشاممصربينللقوافلالمعتادالطريقعلى

باستغلالالؤليدةمملكتهقواعدأرسىقدالصليبىالملكذلكيكونوبذلك

أدتالصليبيةالقلاعمنمجموعةتأسيسخلالمنعليهااستولىالتىالمنطقةموقع

البشرىالعنصرنقصمشكلةعلىلتغلبهبالإضافة،الوليدةالمملكةرقعةلاتساع

باستماتةيقاتلونكانواالصليبيينأنذلكإلىأضفالجنود"2(.مقامالحجارةفقامت

للمدنالصليبيينفقدانفإنعليها،سيطرواالتىوالقلاعالمدنعنللدفاعوضراوة

.(3)مهلبالنسبةالنهايةيعنىسوريافىاحتلوهاالتىوالأراضى

تلكفيهابماعربةووادى،الأردنعلىالصليبيينسيطرةأنالملاحظومن

بحيث،النقبصحراءفىالتحكمفرصةلهمأتاحت.(4)الكركومنهاالحصون

حدودتأمينإلىتشييدهاأدىوقد،لسيادتهمخاضعةالعقبةخليجعلىأيلةكانت

حجطريقاعتراضإلىبالإضافة،والشاممصربينالطريقوقطع،هناكالمملكة

بالحجاز.الإسلاميةالمقدسةالأماكنإلىالمسلمين

منالشرقإلىتقريباأميالعشرةبعدعلىالاردنجنوبالكركحصنوقعوقد

.)95صالأحمر،البحروامنمصر،الوهابعبدحسن(1)

.13.2(Fedden. Crusader castle. P)

9.1981v,eالقاهرةc27م،المصريةالتاريخيةالمجلة،"االصليبىالمقاتلا"صورةقاسمعبدهقاسم(3)

33.

..(حارسة)قيراسمتحتالتوراةومنهاالقديمةالمصادربعضفىالكركاسموردقد(4)

(c (Kir - Haresathقير(الأولفالمقطع)حارس(،والثانى)قير(قطعتينمنمكونةوالكلمة(rأ!كم

لكلالمعنىوتفسيربناءيعلوهتلأيعنى)حارس(الاخرالمقطعتفسيرأما.القلعةأوالحصنيعنى

الصراعفىودورهالشامىالظهيرعلى،سيدأسامةانظر.(لتعلىالمحصنة)القلعةالكلمةمقطعى

.253صالصليبى،الإسلامى
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

عنم933بمقداريرتفعجبلعلىالحصنوأقيم،الميتللبحرالجنوبىالطرف

،الشرقمنالستوادى:جهاتثلاثمنالأوديةبهتحيط،المتوسطالبحرسطح

معاالأوديةتلكوتلتقى،الشمالمنالكركووادى،الغربمنالصليبيينووادى

رعنمنطقةالجبلقمةمعوتشكل،المدينةغربكيلومتربعدعلىسارةعينترب

.الغربفىمنهاأكثروالشمالالشرقفىهى،قويةانحداراتذاتلكون،جبلى

حتىالمدينةجنوبفىالحصنويقع،الركنذلكعلىوالحصنالمدينةوتقوم

الحصنجنوبمنحفرولذا،المجاورةالمرتفعةالأرضجهةمنالهجوممنيحميها

بجبلالمعروفالجبلعنوالمدينةالحصنعليهيقومالذىالجبلفصلخندق

.(1)الثلاجة

نقصمشكلةعلىالتغلبالأولبلدوينعهدفىالصليبيوناستطاعوبذلك

أضف.الحربىالمملكةهيكلتؤلفالتىالقلاعتشييدطريقعنالبشرىالعنصر

الزمنىالتقاربفىيتضحوهذا،قلاعهمتشييدفىالوقتعنصراستغلالذلكإلى

نرعون-جزيرةأيلةقلعةتشييدفىهـ(510-509)م،،،6-م1115أعوامبين

الشوبك.

والاحتياجاتالمملكةطبوغرافيةاستغلالبينالتوفيقفىالصليبيونوبرع

صورمدينتىلتطويقبنيتالتىالقلاعطبوغرافيةفىذلكوظهور،العسكرية

ولكن،الدراسةفترةخلالعليهماالسيطرةيغلماللتينالإسلاميتينوعسقلان

فىذلكويتضح.المدينتينهاتينعلىالسيطرةتمالقلاعيةالمنظومةهذهنتيجة

-1124518عامصورسقوط f،548-م1153وعسقلانهـe-منقليلةعقودبعد

.الأولبلدوينرحيل

فى"2)القلاعبينالجماعىالعملنظامبتطبيقنسميهأنيمكنماظهورنغفلولا

.55ص،م)984،دمشق.طالجلاد،وليدمحمد.ت،الصليبيةالحروبأيامالقلاعمولر،(1)

.،06ص،الصليبيةالقلاع،المنعمعبدصلاح(2)
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الأولبلدوينعهدفىالحربيةالعمارة:الثالثالفصل

ا!بينهميظهرالمنطقةفىقلعةمنأكثرتواجدفعندما،والدفاعالهجومحالتى

وأموقعهاخلالمنقلعةكلوتساهم،العسكريةالأهدافلتحقيقنريقنسميه

تستطيعقلعةكلأنطريقعنالعسكريةالاهدافتلكتحقيقفىطبوغرافيتها

.(")المواصلاتوتيسيروالتعليماتالأنباءتتبادلأنالرؤيةتبادلبمبدأ

طريقعنالصليبى،للكيانارتكازقاعدةتكونأنالصليبيةالقلاعواستطاعت

الحصنبتأسيسالتلويحبل،فحسبليسالقوافلوطرقالأرضعلىالسيطرة

انطبقماوهوالصليبى،للملكللدخلكمصدرالمهمةالمواقعبعضفىالصليبى

فوقحصنتشييدعلىوعزم،قواتهجمعحينماالأولبلدوينالملكفعلهماعلى

م1107عامذلكوكانعليها،للتضييقالإسلاميةصورمنبالقربالمعشوقةتلك

دينارآلافسبعةعلىصوروالىفقايضهذلك،لتحقيقسهرلمدةوأقام،(ـه50،)

.(2"فعورحلفقبضها

احتياجمشكلةحلفىالأولبلدوينعهدفىالصليبيةالقلاعساهمتلقد

الإقطاعى،النظامأساسوهى،الأرضعلىبسيطرتهموذلك،المالإلىالصليبيين

الشامى.الساحلعلىالسيطرةفىساهمتكما

المتوسطالبحرسرقىجنوبمنطقةعلىالسيطرةفىالأولبلدويننجحوبذلك

أيلة،حتىالأحمروالبحرعربةوادىعلىالسيطرةفىتمثل،سليمعسكرىبتفكير

والسيطرةالإسلامىالعالمأقطاربينالمواصلاتخطوطقطعاستطاعوبذلك

.(3)الوقتنفسفىالوليدةالمملكةوتأمينعليها

المصريةالمجلة،"اوالصليبيينالعرببينالوسطىالعصورفىالعسكرية"العمارةزكى،الرحمنعبد(1)

.،24ص،م1958القاهرة،7م،الحاريخيةللدراسات

.55ص،دمشقتاريخذيلالقلانسى،ابن(2)

بيتمملكةسياسةرسمفىوأهميتهالمتوسطالبحرسرقلجنوبالجغرافىالموقع"اعلى،سيدأسامة(3)

20029voسمسعينجامعة،الأوسطالشرقبحوثمركز،"الصلييةالمقدس f.
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصلبببةالمقدسبيتمملكة

الصليبية،المقدسبيتمملكةإلىالمذكورةالمنطقةضممنبلدوينتمكنوهكذا

سبهاختراقسوىالصليبيينأماميبقلمحيثلها،اتساعأقصىإلىبالمملكةليصل

الصحراءمراقبةذلك،إلىأضفالفرصةلهمأتيحتإذامعر،لغزوسيناءجزيرة

والشوبك.الكرك،عربةوادىفىالمثلثضلعناحيةالممتدة

التالىالفصلأما.الأولبلدوينعهدفىالحربيةالعمارةعنعرضذلك

الكنيسة.تجاهالأولبلدوينلسياسةفيتعرض

):

A
،
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الكنيسةتجاهالأولبلدوينمياسة:الرابعالفصل

الكنيسة،تجاهالأولبلدوينالملكسياسة،بالدراسةالفصلهذايتناول

إقامةمنالدينرجالومنع،الكنيسةعلىالإسرافعناصر:عدةويتضمن

،،02سنةدايمبرتالبطريكمنبلدوينوموقف،المقدسبيتفىدينيةحكومة

وانتخاب،(ـه496)م،102سنةالبطريركيةمندايمبرتوعزل،(ـه496)م

الأولبلدوينوتحايل،والإقطاعاتوالمنح،(ـه506)م1112سنةبطريركاأرنوف

.(ـه507)م1113سنةأدليادمنللزواج

خططتإذ،الصليبيةالحرباندلاعفىومؤثرامهمادورااللاتينيةالكنيسةلعبت

قادةاختيارفىالأكبرالدورلهافكانىاسرافها،قيادتهاتحتوجعلتهالها

لعدةالحربهذهفىالكنيسةدوربرزوقد،والعلمانيينالكنسيين(؟):الحملات

الأمراءمنالمشاركينعةوخاالمحاربينأموالحمايةأولها،:جوهريةأسباب

الكنيسةاختياروثانيها،أوربا.فىالإقطاعيةالفئةفهموالدوقات،والبارونات

وبالتالىوالأمراء،للجنودالحشجيعوقودفهم،للحملةالمرافقينالدينلرجال

عليهاوالسيطرةالصليبيةللحركةال!ثرعيةوالصفةالدينىالطابعلإضفاءمحاولة

وهى،والمعنوىالمادىبتاييدهاأمدتهاالىوهىإليها،دع!التىفهى،الدينباسم

بالإضافةفيها،الاستراكعلىوالفئاتالأجناسكافةمنالمحاربينسجعتالتى

.(2)الحملةعلىللإسرافبابويامندوباتعيينهاإلى

Urbanالثانىأوربانالباباانتهىأنفبعد IIادهمارقامخطابهإلقاءمن

.127.1(Michaud, Histoire des Croisades, Vol.I, Paris 1841, P)

.68ص،الأولالصليبيةالحربفىواللاتينوالرومالعرب،يوسفنسيمجوزيف(2)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

Adhemarيكونأنراجياالبابامنوطلب،"اابوى1مدينةأسقفمونتيلدى

ادهمارتعيينتموبالفغل،المسلمينضدالمقدسةالحربفىالمساهمةشرفله

Adhmarروحىقائدبمثابةليكونالأولىالحملةمعللخروجالباباعنمندوبا

فىالمشاركينالإقطاعيينوكافةوالدوقاتوالباروناتالأمراءبينالتوفيقعليه

الحملة.

الجيش،لترأسعسكريارجلايختارأنعليهكانالثانىأوربانالباباولكن

Raymondالصنجيلىريموندعلىاختيارهفوقع of st. Gilles،الباروناتأحدوهو

ضدالصليبيةللحربوتحمسهبخبرتهعرفالذى(Toulouseتولوز)كونت

.(1)المسلمين

الجنودحولهالتفعسكرئاواخرروحياقائداالأولىللحملةتعيينتموهكذا،

الفرائبوإسقاط،الذنوبغفرانمنها،مهمةامتيازاتالمجمعلهمقررالذين

المسافرينجماهيرإلىوتقديمهاالصلبانسناجقبصنعمدينةكلأساقفةوقام.عنهم

،(ـه490)أم096أغسطسفىخروجهاموعدالباباحددالتى(2)الحملةتلكمع

وقاد،الشرقإلىالزاحفةالأوربيةالجيوشلإلتقاءمكاناالقسطنطينيةتكونبحيث

البابااطمأنأنوبعد،الإسلامىال!ثرقنحوالأولىالصليبيةالحملةالرجلانهذان

إيطاليا)و(.إلىعائداقفلخروجهاإلىأوربان

بانتخابالعلمانيونسارع،المقدسبيتعلىالصليبمنناستيلاءتموعندما

Raymondريموندوهما:،اثنينبينمحصوراالأمروصار،بينهممنواحد

;19301( Lamb, The Crusades Iron Men and Saints, London)

.23ص،الصليبيةالحروبباركر،إرنست

.،1996960acr،بنغازى.ط،الصليبيةالحركةتوجيهفىالدينىالعاملأثرمنصور،صالحمحمد(2)

.107ع،،جاالصليبيةالحركةعاشور،سعيد(3)

134

http://www.al-maktabeh.com



الكنيسةتجاهالأولبلدوبنسياسة:الرابعالفصل

كان4*ء*لأ**ريموندأنفىسكهناكوليس.(ا"!هلء4لأح3آبويوندىوجودنرى

وخبرتهسخصيتهقوةإلىبالإضافةوهذا،منافسهمنقوةوأكثر،ثروةأونر

قوةأنعلى،البيزنطيةالدولةمعالتحالفيؤثرجعلهالذىنظرهوبعدالسياسية

جعلت،أخرىناحيةمنلهوالفرسانالأعراءحبوعدم،ناحيةمنالأميرهذا

الكسيوسالإمبراطورتجاهسياستهأنإلىهذا.اختيارهمنيتخوفونالأمراء

استياءأثارت،معهوالتحالفعليهالترددفىوإنراطهAlexiusComnenusكومشين

جيشه.ورجالنرسانهحتى،الصليبيينمنكثير

Godfreyبويوندىجودفرىسوىهناكيبقلموهكذا de Bouillion

يكونولادوقبلقبيخاطبأنعلى(2)النهايةفىقبلأنهإلارفضاأبدىالذى

(AdvocatusSanctالمقدسالضريححامىلقبواتخذتاجا،يلبسملكا"3(

(4(Sepulchri).كانفلقد،اللقبلذلكجودنرىاتخاذوراءمغزىمنأكثروهناك

يعنىوقدالدير)5(.أرضبحمايةيقومالذىللعلمانىنرنسافىيمنححامىلفظ

أبوهوكانالأرجمح،علىBoulogneSur-Merبولونيافى،م1060سشةالبويونىجودنرىولد(1)

كان،الأدنىاللوريندوقالملتحىجودنرىابنةEdaإيداوأمهبولونيا،كونتالثانىيوستاش

المنعمعبدسرورانظر.بويوندىجودنرىعن.الرابعهنرىايلألمانىالإمبراطورخدمةفىيعمل

بحوثمجلة،"ـه494-493/م،100-1099الصليبىللكيانحاكمابويوندى"جودنر!على،

الأولىالصليبيةالحملة،قاسمعبدهسمt;2004مارسعر،الرابعالعددا!لأوسط،ال!ثرق

.)50ص،(1)هامش،م2001القاهرة.ط،تاريخيةووثالقنصوص

بيتإلىالرحلةتاريختوديبود،بطرسانظرالصليبى.للكيانحاكماجودنرىانتخابعن(2،

،257ص،القدسغزاةالفرنجةتاريخجيل،ريموندا،)16ص،المقدس

.207.Sidney Painter, A History Middle Age, 284 - 1500, London 1963, P

..19593( Daniel- Rops, cathedral and crusades, translated by John Warrington, London)

4470.P

مملكةفىوالإدارةالحكمنظم،الجندىمصطفىجمعة،6اصالمقدص،بيتمملكة،توفيقكمالعمر(4)

القاهرة.ط،والغربالشرقبينالعلاقاتتاريخفىدراساتكتابضمن،الصليبيةالمقدسبيت

.193ص،م2003

;79.5(Duggan, The Story of the Crusade, London 1963, P)

.61ص،السابقالمرجع،توفيقكمالعمر
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

بيتفىالجديدالكيانبأنGodfreyجودنرىجانبمنضمنيااعترافاذلك

كما،الدينلرجالترضيةهذاوفىمهما،دوراالدينيةالمؤسساتفيهلعبتالمقدس

.(1)الشوكمنتاجالمسيحالسيدفيهارتدىمكانفىالتاجحملرفضهأيضايعنىقد

Godfreyبويوندىجودفرىانتخابعمليةتمتأنبعد de Bouillionكأول

اختياربعدروحيةقيادةانتخابضرورياكان،المقدسبيتعلىصليبىحاكم

رجالأحدترشيحتموالعلمانيينالدينرجالبينمناقشاتوبعد،الزمنيةالرئاسة

Arnoulf)2مالكورنأرنولفوهو،الدين Malecorn)،عامأغسطسفىوذلك

اختيارعدمتررواالدينرجالأنالشارترىفوسيهويخبرنا،(و)(ـه493)م1099

تعيينه.فىيرغبعمنروماباباسألواحتىبطريرك

بطريركاالماهي!Malecornمالكورنأرنولفتعيينفإنالأساسهذاوعلى

)4مارتاأسقفالاختيارذلكوراءوكان،رسمىغ!يربشكلكان Mata).

،(5)وشريفعاقلرجلأنهعلى!!ييالاهأرنولفيذكرالمجهولالمؤرخكانوإذا

،الرأىهذارفضالصورىوليمالمؤرخفإنالحالبطبيعةالصليبيةالنظروجهةمن

.62.1(RichardJ. Le Rayaume Latin de Jerusalem, P)

بدأ،الفاتحوليمأطفاللبعضالخاصالمدرسكانكمانورماندى،دوقروبرتقسي!كان(2)

الكاتدرائياتفىالثوريةالقطاعاتمنالعديدبعزلعهدهأرنولفالأولاللاتينىالبطريرك

الصليبب!خفاءفيهقامراالذىبالمكانيخبىوهحتىالأرثوذكسالرهبانبتعذيبوقاموالكناض،

.الأخرىالدينيةوالمتعلقاتالحقيقى

.ط،الجبرودىونبيلسبانوغسانأحمدت،الصليبيةالحروبتاريخ،بردجأنتونىانظر:ذلكعن

1985108دمشق Jocr،الصليبية،الحروبوفكرةالأولىالصليبيةالحملة،سميثريلىجوناثان

،)5اص

,Runciman, The Eastern Schism, Oxford 1955, P. 87; Mgr Alfred Baudrillart

.Dictionnaire D' Hisoire et de geographie Eccleslastiques, Vol. VI, Paris 1930, P

6190

.120ص،المقدسبيتوحجاجالفرنجةأعمال،مجهول(3)

.171.4(William of Tyre, Vol.I, P. 380; GroussetR., Histoire des Croisades, P)

.120ص،المقدسبيتوحجاجالفرنجةأعمال،مجهول(5)

36"

http://www.al-maktabeh.com



الكنيسةتجاهالأولبلدوينسياسة:الرابعالفصل

الصورىوليمالصليبىالمؤرخمعالباحثةوتتفقماكرا"؟(شريراكانبأنهووصفه

.الرأىهذافى

يظهروهذاماكر،رجلبالفعلأرنولفأنالدراسةخلالمنوسيتضح

أمرطوعفكان،للانتباهملفتبشكلالأولبلدوينمعتعاملهخلالمنبوضوح

الملكصننبالرغم،الصقليةأدليدمنزواجهعلىموافقتهإلىبالإضافة،الملك

ذلكإلىأضفذلك.تحرمالمسيحيةوالديانة،أرمينيةأميرةمنتزوجالصليبى

جارنيه،يوستاشمنEmma""إماأخيهابنةزوجفقد،الكنيسةلأموالاستغلاله

كنيسةأملاكمنكانتالمدينةأنمنالرغمعلىمهرا،أريحامدينةالأخيرومنح

.(2)المقدسبيت

عرش!الاء+!Malecomمالكورنأرنولفاعتلىفقدحال،أيةعلى

لها.لاتينىبطريركأولباعتبارهالمقدسبيتفىالبطريركية

علاقفتكونأنعلىالجميعأمامالعلمانىالحاكممعالوفاقعلىأرنولفعمل

،بويوندىجودفرىمعمشاكلفىنفسهيقحمألاأرنولفواختار،معتدلةبه

البطريركبهابعثرسالةففىعليها.نشاطهوقصر،الكنسيةبالمسائلواكتفى

ريمسأساقفةرئيسManassesماناسيسإلىمعاجودفرىوالدوقأرنولف

نأالمسيحيينمنليطلبيدعوانهفإنهمالمنصبهما،باختيارهماإخبارهوبعد3*ح*،

فىالحكمةالبطريركويهبالأعداء،علىالنصرالجديدالحاكميهبأنالثهيسالوا

الكفار"3(.مواجهةفىتشريعاته

.384.1(William of Tyre, Vol.I, P)

.489.2(William of Tyre, Vol.1, P)

,18993( Hagenmeyer, Chronologie, de la Premiere Croisade, in R.O.L, Tom7, Paris)

0487.P
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

،المقدسبيتبطريركيةعلىلاتينيةصبغةإضفاءعلىالبدايةمنذأرنولفوعمل

الصليبيةالدولةحكمعلىالقائمينالصليبيينالأمراءجميعمعحسنةعلاقتهوكانت

علىيمضلمولكن،البطريركيةفىنفسهتدعيمفىأرنولفدهاءيؤكدمما،الناسئة

نأأساسعلى،عزلهوتقررأسهر،أربعةتتجاوزلاوجيزةفترةسوىانتخابه

الكنسى)1(.القانونمعمتفقايكنلمانتخابه

الصليبيةالحملةرجالضمنيكنلم6+ة*!+حدايمبرتأنإلىالإسارةوتجدر

أسطولرأسعلى،(ـه493)م1099عامالشامبلادإلىحضرأنهغيرالأولى

سنةديسمبرأواخرفىالقيامةكنيسةفىدايمبرتانتخابعمليةجرتوقدبيزى)2(

بوهيموندفىفوجدله،حلفاءكسبعلوعمل،(3)(ـه493سنة)صفرم1099

Bohemundمنصبإلىيتطلعفالأول،طموحهلهمنهمافكل،غايتهأنطاكيةأمير

منالكاولالتأكيدعلىالحصولفىيأكلبوهيموندبينما،المقدسبيتفىالبطريركية

لأنطاكية)4(.بإمارتهيتعلقفيمااللاتينيةالكنيسة

علىيعملفأخذ،العملذلكلدايمبرتيغفرلمأرنولفأنالصورىوليميذكر

لدايمبرت.وتهديداتاضطراباتإحداث

.16.1(HamiltonB., The Latin Church in the Crusader States, London 1980, P)

،القدسعلىالصليبييناستيلاءبعدأى،م1099عامأغسطسنهايةفىالشامإلىدايمبرتوصل(2)

.61ص،المقدسبيتمملكة،توفيقل!كعمر

,139.4(Fulcher of Chartres. P)

والتركيةاليزنطيةالمدنوهاجم،بذلكقانعايكنولمحق،وجهدونأنطاكيةعلىبوهمنداستولى(4)

لمدينةاللاتينىالغزوحتىفوشيوسقطعيةمنوبيزنطةروماعبيد،إسحقسواء،حدعلى

،127،128ص،م1970القاهرة.ط،قسطنطين

تأييدضمن!لأنهدايمبرت،مساعدةفىبهقامالذىالدوروراءمنكثيركسبنقدبوهيموندأما

هذاأساسوعلىاليزنطى،الإمبراطورجانبمنلهجومتعرضهحالةفىلهالمقدسبيتبطريرك

إشارة،الجليلأميرلقبتنكردأختهابناتخذكما،أنطاكيةأميرلقبلنفسهبوهيمونداتخذالتأييد

ص،،ج،الصليبيةالحركةعاسور،سعيدانظر:دايمبرت،وان!اجودنرى،يتبعانلاانهماإلىمنهما

.2ا6
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مقبولاكانالذىدايمبرتجانبإلىمنحازاكانالصورىوليمأنويلاحظ

إلىيميلكانالصورىوليموأن،الكنيسةلإدارةقبلهممنواختن،الجميعلدى

منكثيرالأخيرعلىوأغدقArnoulfأرنولفحسابعلىدايمبرتجانب

.(1)الشريرةالصفات

علىالدينيةالأسبقيةتأكيدعلىالبدايةمنذDaimbetدايمبرتعملوقد

البطريركأماموبوهيموندبويوندىجودنرىركعأنلبثفما،الزمنيةالسلطة

حكمتقليدهمامنهوطلبا،سيدهمأمامالإقطاعيونالأفصاليركعمثلماالجديد،

التوالى.علىوأنطاكيةالمقدسبيت

المقدسةالمملكةفىالروحيةالسلطةرأسالمقدسبيتبطريركأنذلك،ومعنى

بابوياومندوباناحيةمنالمدينةتلكعلىبطريركابوصفهوذلكفيها،المسيحوممثل

منالمقدسةالأرضفىعنهلينوببطرسالقديسخليفةوهوالبابا)2(،اختاره

بالطاعةلهيدينواأنالعلمانيينالأمراءبقيةعلىصاروبذلك،أخرىناحية

.(3)إمارتهمحكمفىبقيامهمالخاصةتقاليدهممفيتسلمواوأن،والاحترام

لديهيكنلمحيثالتقليد،مراسمخلالواضحاغيابهفكانلبلدوينبالنسبةأما

.-بعدفيماذلكيتضحوسوفسخص)هـ(-أىأمامالركوعفىنية

الدينيةللسلطةممثلاباعتبارهثيوتراطيةحكومةإقامةإلىدايمبرتتطلعوقد

.485.1(William of Tyre, Vol.I, P)

ومدالحوريين،رأسبطرسالقديسمؤسسهاأنخاصةالكناس!،سيدةانهاروماكنيسةاعتقدت(2)

يونه،بنسمعاناسمههوالذىبطرسعنالمسيحالسيدفيهايقولعبارةيوحناإنجيلفىورد

أبنىالصخرةهذهوعلى،الصخرةا"أنت:المسيحالسيدلهفقال،الصخرةبطرسعليهواطلق

الإمبراطوريةعبيد،إسحاق.الكناسىكافةعلىسيدةأنهاالكنيسةتلكاعشقدتوبالتالى،"آكنيستى

.172،173ص،م1972القاهرة.ط،والبربريةالدينبينالرومانية

.2)5ص،)جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(3)

.141ص،الصليبيةالحروبتاريخ،بردجأنتونى(4)

139

http://www.al-maktabeh.com
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Actionكنسيةفعلةالصليبيةالحربولأنالبابا،تأييدإلىافتقارهرغم d' Eglise،

طالبالأساسهذاوعلى،للكنيسةينسبانلابدنصرمنتحقيقهيتمماكلفإن

ويافا.المقدسببيتدايمبرت

ووصلم1100/_494لعامالفصحعيدبعدالبيزىالأسطولرحلوعندما

بويوندىجودنرىأدرك،العامنفسمنيوليهفىيافاميناءإلىالبندقىالأسطول

بوصولرحبلذلكدايمبرت،ضغوطليتخلممنلهأتيحتقدالفرصةأن

منالمرحلةتلكخلالالسياسىالموقفسيدعمأنهأساسعلىالبندقىالأسطول

عاميولمو18فىجودنرىتوفىأنلبثوما،المنطقةفىالصليبىالوجودتاريخ

اللاتينى،الدينرجالأطماععنلتكشفوفاتهجاءتوقد(؟)(ـه494)م،،00

عليها.كبيرتأثيرالدينلرجاليكوندينيةحكومةإقامةفىدايمبرترأسهموعلى

تستهدففكرةكلواستبعادالمقدسبيتفىدينيةحكومةقيامأنالمتصورمنو

لهيهاتولىالتىالقصيرةالمدةأنذلك،التحقيقصعبأمراكانوراثيا،ملكيانظاما

قيامبضرورةيؤمنونفرسانهلتجعلكافيةكانتالمقدسبيتحكمجودفرى

.المقدسبيتفىوراثيةملكية

السابقالبطريركاداه+!Malecornمالكورنأرنولفأنإلىبالإضافههذا

L5دايمبرتخلفهالذىالمقدسلبيت cDaimbertالدين،رجالمنأنمارهلهن

سوىسىءلا،المقدسبيتفىوراثيةعلمانيةملكيةقيامفكرةسايعواوهؤلاء

.(2)وامالهأطماعهوجهفىوالوقوفدايمبرتفىالتشفى

الملكيةبنظامالمؤمنينأنهوالموقفذلكفىالأهميةوجهفإنأمر،منيكنمهما

وأرسلوا،التامةبالسريةنواياهموأحاطوابوايون،بيتنحوجميعااتجهواالوراثية

.221ص،،،جالصلييةالحركةعاسور،سعيد(2)
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لمطالبتهdessaالرهاأميربلدوينلمقابلةالفرسانمننا!ثامعهالرملةأسقف

الوريثبوصفهالسلطةوتولىعحقوقهلاستخلاالسرعةوجهعلىبالحضور

إلىبالإضافةجودنرى،أخيهوفاةبعدالمقدسبيتفىالصليبىللكيانالشرعى

Warnerجراىأوفوارنربقيادةالفرسانمنمجموعةقيام of Grayأقاربأحد

الرسلإرسالثمداود(،)برجالمقدسبيتقلعةعلىبالاستيلاءالأولبلدوين

وشهمتحثونه،المقدسبيتإلىالقدوممنهيطلبون،بويوندىبلدوينإلىالسريين

سقيقه)؟(.مكانالبلادحكميتولىلكىتأخير،وبدونبسرعةالوصولعلى

كونالذىمالكورن)2(أرنولفمعوالتشاوربالتنسيقالأمورهذهتمتوقد

فىالتشفىسوىلديهمدافعمنيكنلم'Daimbertدايمبرتمواجهةفىحزبا

إنهمبل،دينيةحكومةبإقامةلهيسمحوالموبالتالى،أطماعهأماموالوقوفدايمبرت

.المقدسبيتفىوراثيةملكيةإقامةعلىسجعوا

أضف.الوراثيةالملكيةمبدأتدعيمودايمبرتأرنولفبينال!زاعنتيجةوكان

الكنيسةسيطرةفرضمنالأوربىالغربفىالبابويةتخشاهكانتماذلكإلى

إلىيؤدىسوفالمقدسبيتبطريركيةالأقوياءالدينرجالأحدإرتقاءلأنعليها،

الغربفىالبابويةمصالحيعارضماوهذا،الشرقفىجديدةبابويةقيام

فىالمسيحخليفةبوصفهالحالةهذهفىيستطيعالمقدسبيتبابالأن،الأوروبى

بطرسالقديسخليفةأنهعندئذينفعهلنالذىروماباباعلىالسيادةنرضمدينته

رومابابويةجعلتالتىالقويةالأسبابمنالمحورىالسببهذاونجد،كنيسففى

إقامةيشجعوالموبالتالى،المقدسبيتملكمعمنازعاتهفىدايمبرتيؤيدونلا

.(3)المقدسةالأراضىفىدينيةحكومة

نفسهاعنخلعتماإذارومافىفالبابوية،المشتركةالمصالحلغةتتضحوهنا

.418.1(William of Tyre, Vol.I, P)

.418.2(Ibid, P)

.131ص،م)!هوالإسكندرية.ط،المليبيةالمقدسبيتمملكةفىالكنسيةالممتلكاتالبيشاوى،سعيد(3)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالمليبيةالمقدسبيتمملكة

فشلأنإلىذلكمننخلص.السياسةرجلثوبسترتدىفإنهاالرهبنةرداء

منالدينرجالمنمجموعةموقفإلىيرجعدينيةحكومةلإقامةدايمبرتجهود

Robertروينأوفوروبرتمالكورونأرنولفبينهم of Rwinعارضواالذين

منوغيرهكاردينيلجالديمارمثلالفرسانمنعددرغبةإلىبالإضافة،الفكرةهذه

فىالبابويةومعارضةالمقدسةالأراضىفىوراثىملكىحكمقيامفىجودنرىأتباع

تتحطم،دايمبرتامالجعلتالأسبابهذهكلعليها..الشرقيةالكنسمةسيطرة

جودفرى.سقيقهبوفاةىdessaالرهاحاكمبلدوينإعلاموتم

انطاكيةفىبوهيموندعونطلبإلىعمدفقد،الأمليفقدلمدايمبرتأنبيد

.(؟)ىزاحجارنيردىالكونتجانبمناضطهادمنيلاقيهمالهيشكو

التىالوحيدةالقوةبوصفهأنطاكيةأميربوهيموندبصديقهاتصلوفعلا

هذا.المقدسبيتحكمإلىوصولهدونويحولبلدوينوجهفىتقفأنتستطيع

ابنTancredتنكردبينهممنالأمراءمنأنصارلهكاندايمبرتأنإلىبالإضافة

بوهيموند)2(.أخت

الكيانأمراءأقوىمنصاروأنه،والح!سةالشجاعةتنكردعنعزفوقد

علىالمقدسبيتحكمعرضعلىدايمبرتمعتنكرداتفقفقدالصليبى،

ثم،ناحيةمنبلدوينوجهفىالوقوفيمكنهاالتىالكبرىالقوةبوصفهبوهيموند

.أخرىناحيةمندايمبرتمساعدة

الغرضأنبوهيموندإلىوتشكرددايمبرتبهابعثالتىالرسالةمنويتضح

إثارةإلىذلكلأدىالنجاحدايمبرتلخطةقدرولوالأخير،استثارةكانمنها

وبوهيموندىdessaالرهاأميربلدوينبينالشامبلادفىالصليبيينبينأهليةحرب

.79.1(Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1897, P)

,42.2(Stevenson W., The Crusaders, P)
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منلابدفكان،كبرىكارثةإلىالشرقفىجميعابالصليبيينيؤدىمما،أنطاكيةأمير

حسنمنكانوقد.(1)الصفوفتوحدأنتستطيعالمقدسبيتفىقويةملكيةقيام

وقعإذبوهيموند،إلىدايمبرتبهابعثالتىالرسالةتصلألاالصليبيينحظ

اللدودالمنافسالصنجيلى)2(ريموندرجالأيدىفىاللاذقيةتربالرسالةحامل

مجردعنعاجزاجعلتهكبرىكارثةببوهيموندحلثالأثناءتلكوفىلبوهيموند.

فىBohemundبوهيموندكانهـ(494)م1100سنةيوليوسهرففى،الحركة

غازىأتباعمنالتركمانضدالأرمنىلأميرهاالنجدةليقدمملطيةإلىطريقه

قبضةفىأسيرابوهيموندفوقع،سواسصاحبالدانشمندبنكمشتكين

.(3)لإنقاذهالصليبيونبذلهاالتىالجهودتفلحولم،كمشتكين

قربنيكسارقلعةفىسنواتثلاثأسيرايظلأنلبوهيموندقدروهكذا،

بوهيموندإلىالرسالةوصولبالفعلتمإذانتصورأنولناالأسود)4(.البحرساطئ

سأنهعنكانالاتحادهذا..دايمبرتوبينبينهاتحادلحدثالأصفىوقوعهوعدم

.والمعارضالمؤيدبينالدينورجالالعلمانيينالقادةبينأهليةحربإسعال

السيدميلادعيديومفى،المقدسبيتعلىملكابلدوينبتتويجدايمبرتقام

.63-62.Royaume Latin, PP،1.محأ(Richard J)

Mariliuosبورتودىموريلوسالعامنفسمنيوليواخرفىاللاذقيةإلىوعملقدوكان(2) de Porto

ولكن،المقدسبيتحكمإلىليدعوهبوهيموندإلىرسالةبحملكلفهالذىدايمبرتصكاتم

إلىالموجهةالرسالةأمرفاكتشفتاوراقمنيحملمالفحصاللاذقيةفىالسلطاتاستوقفته

رجالإلىالرسالةبتوجيهالمدينةعلىالمسيطرةالبيزنطيةالسلطاتقامتالفورفعلىبوهيموند،

ليحولوابورتودىموريلوسعلىبالقبضوقاموابها،مافعلموالترجمتها،جيلساندىريموند

بوهيموند.إلىالرسالةوصولدون

.128.Fulcher of Charters. P

فىوجهادهمالدانشمنديونالمحيميد،صالحبنعلى،29ص،9ج،التاريخفىالكاملالأثير،ابن(3)

.،77ص،م1994الإسكندرية.ط،لأناضولابلاد

.145ص،2حلب،جتاريخمنالحلبزبدة،العديمابن(4)
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والأمراء،،والقساوسة،الأساقفةوبحضور:هـ(495)م،)0،لعامالمسيح

لاحتىلحمبيتفىيتوجأنعلىبلدوينعملوقد،(؟)محلبيتكنيسةفى،والرعية

يعتقدكما(2)الشوكتاجالمسيحارتدىحيثالمقدسبيتفىملكايتوج

.المسيحيون

كانفقدودايمبرت،لبلدوينبالنسبةمعنىمنأكثرلهكانالتتويجهذاأنبيد

وسرعان،دينيهحكومةلقياماحتمالكلوزوالالشرقفىلاتينيةمملكةبقيامإعلانا

دايمبرت.والبطريركالأولبلدوينبينالنزاعاستدما

الأميرمععقدالأمرأولفىولكنه،دايمبرتمنالتخلصفىالأولبلدوينبدأ

495سنةالأولجمادى)1101rعاممارسفى!!أ!+حيفامدينةفىاتفاقاتنكرد

الجليل،إمارةعنالأولبلدوينللملكتنكردتنازلالاتفاقهذاوبموجب،(سم

مطامعهمنتهىالأخيرةالإمارةفىرأىإذ،أنطاكيةإلىللرحيلمضطراكانلأنه

وآماله.

تلوالواحدأعدائهمنالتخلصركيفيةفىبلدويندهاءعلىيدلالاتفاقوهذا

علىحريصاكانولكنهدايمبرت،منالتخلصفىبلدوينبدأ،بعدهومنالاخر)3(،

وأالمقدسبيتفىسواءالدينرجالغضبعليهتجلبلابطريقةذلكيتمأن

روما.

أسقفمورش!الكاردينالالبابوىالمندوببقدومكبيرةبلدوينفزصةوكانت

1( Fulcher of Chartres, P. 148; William of Tyre, Vol.I, P. 427; Regine Pernoud, The)

,92.Crusades, London 1962, P

;42.2(Boase.T.S.R, Kingdoms and Strongholds of the Crusades, London 1971, P)

.86.Brehier, L, Eglise et L'Orient au Moyen ages, les Croisades, Paris 1928, P

قليقية،فىالمنازعاتبينهمانشبتأنمنذلبلدوينالكراهيةيكنكاننفسهتنكردأنالمعروفمن(3)

،سنواتثلاثمنذ

0178.William of Tyre, Vol.I, P
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حولبعغالشكاوىفىللتحقيقالصليبيةالمملكةإلىقدمالذى(1)!ه*5بورتو

للبطريركية.دايمبرتارتقاءقانونية

ورجالبلدوينالملكاستقبلهالمقدسبيتإلىالكاردنيالذلكوصلوعندما

وهذاوحق،عدلبكلالباباأوامرلطاعةالكاملاستعدادهمعنوأخبروهالدين

المخلصخادمهسيكونأنهرومافىالبابايطمئنأنيريدكانبلدوينأنعلىيدل

.الشرقبلادفى

الصليبيةللمملكةالجديدةسياستهرسمفىبلدويندهاءيتضحهناومن

سيادتهتكونأنمراعاةمعالأوحد،سيدههويكون،بحتعلمانىإطارفىالوليدة

روما.فىالأمالكنيسةحمىفىالعلمانية

الأساقفةحضرهاجتماغاالمقدسبيتفىموريسالكاردينالعقدذلكبعد

قدمهاالتىالشكاوىأمرلبحثهـ(495)1101سنةأواخرفىوذلك،ناب!رلاو

دايمبرت)2(.البطريركضدالملك

بالخيانةواتهمهدايمبرت،للبطريركثاماتالاتبموجيهبلدوينالملكوقام

أخيهعريضوراثةمنيمنعهحتىضدهتنكردالأميرمعتعاونحيث،العظمى

بيتعرشأخذعلىوسجعهبوهيموندبالأميراتصلكذلكجودفرى،الأمير

بلدوينأضافبل،ذلكسبيلفىالقوةاستعمالالضرورةاقتضتلوحتى،المقدس

وقدبورتو،مدينةأساقفةرئيسكانكما،المقدسةالرومانيةالكنيسةفىعثرالاثنىالكرادلةأحدهو(1)

فىللتحقيقبلدوينالملكتوسلاتبسببالمقدسةالأرضإلىالثانىباسكالالبابأرسله

عامفىجنوىأسطولمعاللاذقيةإلىوصلوقددايمبرت،البطريركضدمنهالمقدمةالشكاوى

توفىوقدبزا،المقدسبيتإلىالطريقأكملأنهويبدو،باللاذقيةنزلحيثهـ(493)1100

،)17ص،الكنسيةالممتلكات،البيشاوىسعيدانظر.0+496).1102الكاردينال

.55,54.Hamilton, The Latin Church, PP

,1291-11002( John La Monte, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem)

,204.New York 1970. P
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وهو،(1)الجنوبصوبرحلتهإباناغتيالهدايمبرتمحاولةادعىحيثأخرىتهمة

.الخطورةمنكبيرجانبعلىريببلااتهام

Baldwinالأولبلدوينالملكلأقوالموريسالكاردينالاستمعوعندما I،

والذى،الفصحبعيدانصةالدينيةالطقوسفىالاستراكمندايمبرتمنعترر

الدينية.الطقوسلإقامة(2)الزيتونجبلإلىالصعودالبطاركةأسلافهفيهاعتاد

باكياأمامهوركعالملكإلىذهب،مستقبلهعلىدايمبرتالبطريركلخوفونظرا

رففطلبه،بلدوينأنإلا،اليومهذافىمنصبهمنيحرمهولا،الصفحمنهيطلب

فتراجع،ذهبيةبيرنطثلاثمائةقيمتهاالملكإلىكبيرةرسوةالبطريركقدموعندئذ

.(3)عنهوعفاتشددهعنمؤقتابلدوين

لأن،الطرفينبينالهوةفازدادتوالملكالبطريركبينالصراعينتهلمهذاوعلى

الفرسانرواتبدفعأجلمن(4)للأموالمستمرةحاجةفىدائماكانالأولبلدوين

علىالجنودتضييقوبسبب،جديدةعسكريةفرقإنشاءإلىبالإضافةوالجنود،

(1

(2

.47ص،الصليبيةالحروبباركر،إرنست(

بقعةكلفىالمزروعةالأسجاركثرةبسببالاسمبهذاسمى"4ح،*داء5257)ة7ح3الزيتونجبل(

وادىعنهاويفصلهمحها،الشرقوإلى،المقدسةالمدينةمنبالقربيقعوهو،للغايةجميلوالجبل.منه

و"وادى"سلونوا"وادى"جنهمو"وادى،مريمالقديسةبوادىأيضايعرفالذىجوسفات

ويعرفالأنوار،جبلاسمالصليبيونعليهأطلقوقد"الدموعو"وادى،"قدرونو"وادىالنار

الزيتونأشجارالجبلعلىويوجد"طورزيتاا".باسمالعربالمؤخرونوذكرهالطور،بجبلأيضا

الجبل،هذاعلىصلىالخطاببنعمرإنويقالالجيد.القمحسفحهعلىيزرعكما،والعنبوالتين

السماء.إلىمنهصعد!س!عيسىوأن

.(3)ها!،27ص،المقدسةالأرضوصفبورسارد،

.240.3(Grousset, Histoire des Croisades, TomI, P)

إذلالتمعندماعكسيةبصورةولكنالوسطىالعصورأوروبافىسهيرةبحادثةيذكرناوهذا

1077عامالسابعجربجورىالبابامعولكنديمبرتفعلهمافعلالذىهنرىالألمانىالإمبراطور

فىأوروباوحضارةتاريخالحميد،عبدرافتانظر:عنها.الشهيرةCanossaكانوساحادثةفىم

.160_154ص،م1996القاهرة.ط،الوسطىالعصور

.82.4(Runciman, A History of the Crusades, Vol.))، P)
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مائتىلهفبذل،المالمنبجزءالمشاركةالبطريركمنطلبالأولبلدوينالملك

نأغير،البطريركيةخزائنتحويهماهوالمبلغهذابأنوذكر(1)الفضةمنمارك

Sanctiالقيامةكنيسةمستشارمالكورنأرنولف Sepulcri Concellaiusورجال

أعاددايمبرتالبطريركأنالأولبلدوينللملكأكدوا،لحزبهالتابعينالدين

.المالمنكبيرةمبالغيخفىأنهوأضافواحق،بغيرأتباعهمعلىالأموالنرض

علىيستحثهوأخذالبطريركعلىسديداغفمباغضببذلكالملكعلموعندما

نأوالمؤكد،الحجاجوتأمين،الكنائسبحمايةيقومونالذينالجنود،برعايةالقيام

دايمبرت.البطريركصالحفىيكنلمالأحداثمجرى

روجرمنهديةدايمبرتالبطريركتلقىهـ(495)م1101عامخريفففى

للقبرجزء:أقسامثلاثةتقسمأنعلىبيزنت)2(ألفمقدارهاأبولياأميرح!ء*3

للمساهمةللملكوالثالث،المقدسبيتفىأقامهاالتىللمستشفىوجزء،المقدس

يتقدمالملكجعلمماكله،بالماللنفسهاحتفظدايمبرتأنغير،الجيشإعدادفى

لمالذىموريسالكاردينالالبابوىالمندوبإلىالأمرهذابخعموصبشكوى

فتقرر،الاختلاسبتهمةتورطهلوضوحالأمرهذافىدايمبرتمساعدةيستطع

مساعديهالقبفعلىتمكما،القيامةكنيسةفىوواجباتهسلطانهمنوحرمانهعزله

يكنلمالأوللبلدوينالسابقاعتذارهأنعلىدلمما،(3)السجنإلىوإرسالهم

فيه.صادقا

الذهبىوالمارك،الفضةمنوالاخر،الذهبمناحدهما:العملةهذهمننوعانهناككان:المارك(1)

قيمةتصبحوبذلك،جرام2.3منهاالواحدويزن،فضيةماركاتعشرةإلىثمانيةمنقيمتهتزاوح

انظر.الفضةمنجرام23يساوىتقديرأقمىعلى18.4يساوىماتقديرأقلعلىالذهبىالمارك

،159صكومنين،مانويلعهدفىالبيزنطيةللإمبراطوريةالشرقيةالسياسة،عمرانسعيدمحمود

.())حاشية

.82.2(Runciman, A History of the Crusades, Vol. II, P)

.،21ص،الكنسيةالممتلكات،البيشاوىسعيد(3)
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فترةبقضاءبلدوينلهسمححيثيافاإلىدايمبرترحلذلك،علىوبناء

أميرهافبادر،أنطاكيةإلىوصلهـ(494)م1101عاممارسوفى،هناكالشتاء

.(؟)3(.ق!حم3!حجورجالقديسكنيسةتصرفهتحتووضعبه،بالترحيبتنكرد

حاجةمستغلامنصبهإلىدايمبرتلإعادةبلدوينعلىالضغطتنكردحاولوقد

موقفه،عنيتراجعلمبلدوينأنإلا،(2)المصريينضدحربهفىمساعدتهإلىبلدوين

فعرض،(3"امورفىبالبابويةالاستعانةدايمبرتوحاولتنكردمطلبوعارض

وحصلالصليبى،الملكيدعلىأذىمنبهلحقمالهوأوضحروما،باباعلىسكواه

فىبلدهإلىوأرجعهبابويا،خطاباأعطىفقدالبابوى،العونعلىبالفعلدايمبرت

خطأ.عفأبعدالذىالكرسىليستردكاملتقدير

،(5)المقدسبيتإلىالطريقفىماتدايمبرتأنسارتردىفوسيهويذكر

.(5)خطيرةأمراضمنبهأصيبماإلىدايمبرتوفاةالصورىوليمويرجع

أخرىمرحلةوبدأت،والكنيسةالملكبينالصراعانتهىدايمبرت،وبوفاة

نأودهاءبمهارةاستطاعبذلكبلدوينويكونحديد،منبسدفيهاالحكميكون

روما.فىالبابويةمراعاةمع،الجديدةمملكففىالأمورزماميمسك

بهذاروماباباسيخطرأنهبحجةساغرا،البطريركمنصبجعلقدالملكوكان

.82.1(Runciman, A History of the Crusades, Vol. II, P)

.Stجورجالقدي! George،الميلاديين،رالرابعالئالثالقرنينبينعاشالشهيدجورجوهو

المسيحيةعهدفىسهرهالمسيحيينالشهداءأكبرأحدويعدلانجلزا،مىLاالقديسواعتبر

الرابعالقرنوبداياتالثالثالقرناخرياتفىLyddaاللدفىقتلأنهالمحشملومن،المبكرة

.ط،ومقالاتبحوثالصيبيةالحروبعصرعوض،مؤن!محمدانظر:عنه،الميلاديين

.224_223ص،2006rالقاهرة

.293.2( Grousset, Histoire des Croisades, Tom)، P)

.109ص،م1984الرياض.ط،الصليبيةالحروبفجرزنكىبنالديننورمؤن!،حسين(3)

.177.4(Fulcher of Chartres. P)

.464.5(William of Tyre, Vol.I, P)
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بعدالكنيسةجانبمنسأنذاتمضايقاتأيةالأولبلدوينيواجهولمالأمر)1(.

ايفرمارهوالعمرفىمتقدمبطريركالكنيسةرأسعلىكانفقددايمبرت،وفاة

2()..& 501 _497( f1107_ P1103 Efremar).

به،تحيطالتىالأوضاعيدركفلمدايمبرتعنيختلفطرازمنايفرماروكان

البسيطة،وسخمميتهالعميقوايمانهلتقواهنظرامنصبهمنالعزلإلىالأمربهوانتهى

الصورى.وليمقررهماوفقساغرة)ر(كانتالتىقيساريةكنيسةبهأنيطتفقد

إيرلأساقفةورئيسالبابوىالمفوضGibelinoجبلينتولىايفرمارعزلوبعد

مدةالمنصبذلكوسغل،عليهالدينرجالبإجماعالمقدسبيتبطريركية

م،،،2سنةأبريلمنالسادسفىتوفىوقدقويا،رجلافكان،أعوامأربعة

خلفاالبطريركيةالماه+!Malecornمالكورنأرنولفتولىوقد،(5)(ـه506)

لجبلين.

حرعإلىذلكويرجع،والملكالكنيسةبينوفاقاالفترةتلكسهدتوقد

عبلدوينحرإغفالعدممع(5)الملكمعوالتعاونالتفاهمبقاءعلىأرنولف

الأمر.نفسعلىنعسهالأول

علىحريصاكانالذىبلدوينالملكأرضىالحرصذلكأنفيهسكلاومما

الأولبلدوينالملكيكنولم.التامةالسيطرةلهتكونبأنمملكتهأركانتثبيت

.56-55.1(HamiltonB., The Latin Church, PP)

وقد،الجميعباحترامحظىالثرق،إلىالأولىالصليبيةالحملةحقدمالعمرفىمتقدمقسهو(2)

الشارترى(.فوسيهالصليبىالمؤرخنظروجهة،منبالتقوىاستهر

.191.Fulcher of Charters, P

.468.3(William of Tyre, Vol.I, P)

.4(Ibid)

،85ص،المقدسبيتمملكة،توفيقكمالعمر(5)

.42.Boose, Kingdom and strongholds, P
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

بالدخلفقطالأمرتعلقإذاإلا،كنسيةأمورأيةفىالبطريركتصرفاتفىيتدخل

حينالملكموافقةعلىيحصلأنالبطريركعلىيتوجبكانمافهناالكنسى،

القبركهنةرواتبيحددأنانريمارالبطريركأرادفعندما.الدخلهذافىالتصرف

بل،الأولبلدوينالملكموافقةعلىأولاحصل،(ـه497)م1103عامفىالمقدس

.(؟"الملكبخاتمذلكبشأنأصدرهالذىالمرسوموثقأنه

فىحصيخ!أنهـ!5-)،م1،ة-،،،2أرنولفالبطريركأرادوعندما

لإعادةاللاتينمنالأرضبعفملاكلهيؤديهاالتىالعشورمنجزءا،2،1عام

جهةمنالمقدسبيتمدين!نطاقخارجتقعوالتىJosphatجوسفاتكنيسةبناء

المقدسبيتعشورهـ(8)م1114عامفىالبطريركنفسمنحوعندما،الشرق

إلىقدمأنوبعد،الملكبمشاورةذلككان،الحالتينفى،المقدسالقبركهنةإلى

.(2"كلذبشنفيذالملكوأمره،الشأنهذافىالتماساالملك

الناحيةمنالكنيسةعلسيطرالأولبلدوينالملكأنيتضحهنا،ومن

.للأموالمستمراحتياجمنالمملكةتعانيهكانتلمانظرا،الاقتصادية

معسياستهفىنجحالأولبلدوينالملكأننستنتجأننستطيعتقدمومما

المملكةفىالأساقفةوإخضاعروما،فىالبابويةثقةب!كعلىبقدرتهالكنيسة

التامة.سيطرتهتحتالوليدةالصليبية

إنشاءبعمليةتتعلقأخرىمشكلةالصليبيونواجه،أخرىناحيةمن

فىقالمةكانتالتىثوذكسيةالأالأنىةعياتق!م،اللاتينيةالأسقفيات

مملكةوتأسيسفلسطينةق!ضمإفماالصليبيينقدومفقبك،المقدسةالأراضى

.7.1(Rohrict R. Regesta, Regni H; eroso{ imitani. Innsbruck 1893, No. 40, P)

حولية،"الصليبيةالمقدسبيتمملكةزأحو؟طما12ييميناير2رتبك"مجلس،عطيةمحمدحسين(2)

.200143uv-2000إل!تامرة،أمشمحول،عينمعةبلحالادا!*،كلية،الوشطالتاريخ
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الكنيسةتجاهالأولبلدوينسياسة:الرابعالفصل

فيما،المنطقةتلكأرضعلىاللاتينيةللشعائروجودهناكيكنلمالمقدسبيت

خدماتهاتقدمكانتالتىالمقدسبيتفىيوحناالقديسمستشفىعدا

.(؟)اللاتينللحجاتخ!

التىالأرضرقعةاتساعمعجديداسكلااللاتينيةالكنيسةأخذتثمومن

بيتالصليبيوندخلفعندماأمورها.تنظمفأخذت،الصليبيونعليهااستولى

تركالذىالأرثوذكسىبطريركهامنخاليةالمقدسبيتبطريركيةوجدواالمقدس

والمسيطرالغالبالعنصرهماللاتينكانلذلكونتاجا،الممليبيينقدومقبلالمدينة

.(2)المدينةعلى

2جبلينالبطريركيةتولىوأفريمارأرنولفبعدومن -1108Gibelino،أما

اللاتينيةالكنيسةتنظيمفىدورهممارسةعلىقادراقويارجلافكانهـ(502_496)

الملكسواء،الأطرافجميعبينتوفيقهنتيجةذلكوكانأحد،منمعارضةدون

م1108عامالبطريركيةعرشنجبليناعتلىوعندما.الدينرجالأوالأولبلدوين

الرملةفىالأولىأقيمت:أسقفيتانسوىالمقدسبيتيتبعيكنلمهـ(502)

Ramla(3)(ـه493)م1099عامالمقدسبيتصوبالصليبيينتقدمأثناء،

لأسقفاختيارهممنلابدكانوالرملةاللدمدينتىعلىالاستيلاءتمأنوبعد

تكونوبهذاأسقفا،(4)*06*حمهRovenالروفينىروبرتاختياروتملاتينى،

المقدسة.الأراضىفىأنشئتالتىاللاتينيةالأسقفياتأولىوالرملةاللدأسقفية

رسالة.1187fعامحتىاللاتييةالمقدسبيتمملكةفىالكنيسةدورمحمد،العزيزعبدفتحى(1)

.198896vo،الزقازيقجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستير

2( Richard, "The Political and Ecclesiasrical Organization of the Crusader States" in)

.235.Setton (ed) A History of the Crusades, Vol. V, U.S.A. 1985, P

.115.3(Fulcher of Charters. P)

.11.4(Hamilton. The Latin Church. P)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصيبيةالمفدسيتمملكة

)م1101عامعليهاالأولبلدويناسثيلاءبعدقيساريةفىفأقيمتالثانيةأما

495c (_mفىللأساقفةرئيساليكونبلدوينويدعىالدينرجالأحدانتخابفتم

.(؟)بالإجماعاختيارهوتم،المدينة

الصليبيينأن،قيساريةأساقفةرئيستعيينفيهاتمالتىالسرعةمنويتضح

لاتينى.اخرإلىفيهاالأرثوذكسىالكرسىلتحويلمتلهفينكانوا

أثناءقيساريةفىموجودايكنلمالأرثوذكسىالأساقفةرئيسأنالمحتملومن

المدينة.بهذهلاتينىأسقفوتعيينبانتخابالصليبيونقاملماإلاعليها،الاستيلاء

حيثوالرملة،اللدعلىاستيلائهمبعدالصليبيونبهقاممامعيتشابهالأمرهذا

والإقطاعات)2(.العطاياومنحوهبينهممنأسقفتعيينإلىبادروا

علعملتلذلك،الشرقكثلكةتريدكانتالغربيةالكنيسةأنالمعروفومن

فىلاتينيةأسقفيةالصليبيونفأثشأ،المقدسةالأراضىفىلاتينأساقفةتعيين

)1109503سنةالناصرة rللكنيسةلاتينىأسقفبتنصيبجبلينوقام،(ـه

أولاسمجوسفاتوادىفىمريمالقديسةديروثائقسجلتوقد،الناصرة

لاتينىأسقفأو!وتسلمبرنارد)3(.ويدعى،الناصرةأسقفيةسئونتولىأسقف

.(4)الجليلكلعلىنفوذهوامتدهـ(503)م1109عاممنصبهمهامللناصرة

نأبعد،لاتينيةأسقفيةإلىلحمبيتتحويلفىالأولبلدوينالملكأسهموقد

بيتعلىملكافيهاتوجأنبعدوذلك،الكاتدرائيةمرتبةإلىكنيستهارفعقرر

ذلكتعارضورغملحم،بيتلكنيسةالأولبلدوينتقديرعلىيدلمما،المقدس

.155.1(Fulcher of Charters. P)

.13صا،الكنسيةالممتلكات،البيثاوىسعيد(2)

.132ص،نفسه(3)

0164.4(Prawer the Latin Kingdom of Jerusalem, London 1972, P)
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فىالأولبلدوينتجاهلعدمملاحظةمع،(؟)السابقالأرثوذكسىالمذهبمع

لأخذروماإلىرجالهمناثنينفأرسل،الأوروبىالغربفىالدينيةالسلطةاستئذان

تخطىعدمفىبلدوينفطنةعلىيدلمما،(2)ح*3ح4"ا1)الثانىباسكالالباباموافقة

الكنسية.الأمورفىوإسراكهارومافىالبابوية

وصلوعندماالأمر،هذالبحثعنهمفوضاالثانىباسكالالبابأرسلوقد

بانتخابقضواقدالدينورجالالملكأنوجد،المقدسبيتإلىالبابوىالمفوض

عسقلانشبعأنعلىلحم،لبيتلاتينىأسقفكأول)و(Aschetinusاسكتنيوس

.(41(ـه548)1153عامقبلعليهاالصليبيونيستوللمالتى

حقولخلفائهإسكتنيوسللأسقفالأولبلدوينالملكأعطىذلكوبعد

المنحةهذهالملكأعطىوقد،للكنيسةالحالفىمنحهاالتىلحمبيتمدينةامتلاك

.(5)هبخاصةوصيةضمنلحمبيتلأسقفية

بأهميةالصليبيينإحساسضوءفى،والناصرةلحمببيتجبلينالبطريركاهتمو

.482-481.1(William of Tyre, Vol.I, PP)

(Ibid)2,!.482ة

وفاةبعدهـ،492رمضان/م(599سنةأغسطسفىالبابوىالمنصبتولى:الثانىباسكالالبابا

المدنبأنصرحعندما،المقدسبيتبطريركيةلصالحالقراراتاتخذوقد،الثانيأوربانالبابا

تخفعلسلطةالمستقبلفىعليهاسيشولىوالتى،الأولبلدوينالملكعليهااستولىالتىوالمقاطعات

البطريرك!الىالأولبلدوينللملكرسائلعدةالشأنهذافىأرسلوقد،المقدسبيتمملكة

الثالث1118ة!سينايرمنعئرالثامنالموافقالجمعةيومفىالثانىباسكالوتوفى.جبلين

هـ.1،5سنةرمضانمنوالعشرين

,13508-5.re, 75).4، PPلأWilliam of t

.(2)حاسية،16ص،الكنسيةالمصلكاتالبثاوى،سعيد

590.3(Hamilton. The Latin Church. P)

.160.4(Prawer, The Latin Kingdom, P. 165; Benvenisti, The Crusaders, P)

.160.5(Benvenisti, The Crusaders, P)
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الباكرعهدهافىالمسيحيةبذكرياتيتعلقماتحوىالتىالأماكنتلكمثلتكونأن

النظامنشرجبلينأرادوقد،الشأنمهملةتكونوألا،الكنسيةالهيئةضمن

الأوغسطينى)1(.

المقدسبيتمملكةفىالصليبيونواجهلحم،بيتفىلاتينيةأسقفيةإنشاءوعند

المدنفىالأرثوذكسيةبعفالأسقفياتتحويلأرادواعندماأخرىمشكلةالصليبية

بلدويناستولىفعندما،لاتينيةأسقفياتإلىوصيداوبيروتعكا:مثل،الساحلية

أهميتها.رغمأسقفيةتكونأنإلمماترقلمفإنها،(2)(ـه498)م،،04عامفىعكاعلى

وعل،(3)(ـه504)سوال،م،،هسنةمايوفىبيروتعلىالملكاستولىوعندما

جزءاالمدينتانوتمثل.(4)(ـه505سنةالأولى)جمادى،م،،،سنةديسمبرفىصيدا

نأإلاالأرثوذكسى،النظامحسبأنطاكيةبطريركيةيتبعالذىصورإقليممن

ويرجعالكنسى.نفوذهإلىالميناءينضمأرادبلدوينالملكمنوبتأييدجبلين

وكان،لبطريركيةتابعةلسيطرتهالتابعةالمناطقتكونأنفىرغبقإلىبلدوينموقف

كقيلةالإسلامىالتواجدمنترونخمسةأنهوالمدينتينضمفىجبلينمبرر

.(5)القديمالكنسىالتقسيمفىفوضىبإحداث

Numiciaنوميدياثرقىتاجستافىم354سنةولدالذىلأوغسطيننسبةالأوغطسينى،النظام(1)

هناكوظل5"أيم،هيبولمدينةأسقفاأصبححيثإفريقيا،سمالفىوعاش(اليومالجزائر)ثرقى

Civitateاللهمدينةالشهيركتابهألف،م430سنةفىماتأنإلى Deiسنةكتابتهفىوبدأ،"ح

413f426سنةمنهوانتهىUj rاللاهوتىالإطارصاحب،الأرضيةوالمدينةاللهمدينةبينفيهرن

منلمزيد.الدينىالإصلاحعصرحتىاستمروالذىالأوغسطينى،بالنظامالمعروفللكاثولكية

19626بيروت.طالحلو،يوحنا:تأغوسطنيوس،القديساعترافاتانظرالتفاصيل 1 Jo . r،

.138-134ص،والبربريةالدينبينالرومانيةالإمبراطوريةعبيد،إسحق

,Mgr Alfred Baudrillart, Dictionnaire d' Histoire et de geographie Ecclestastiques-

,445-440.Vo1. VI, Paris 1931, P

.176.2(Fulcher of Charters. P)

.926ص،دمقتاريخذيل،القلانسىابن(3)

.174ص،نفسه(4)

.325ص،1،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(5)
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فىالأسقفىالمركزضمعلىالأولبلدوينسجعالقرارهذاأنالمرجحومن

المسلمين،بأيدىمازالتصورأنمنالرغمعلىالمقدسبيتمملكةسيادةإلىصور

التابعةالأرئوذكسيةالأسقفياتكثلكةفىللبابادفينةرغبةكانتنفسهالوقتوفى

أنطاكية.لكنيسة

إلىالشكاوىعنبمجموعةتقدمأنطاكيةبطريركفالنسبرنارداوفولكن

أنطاكية،بطريركيةحقوقعلىبالاعتداءوالكنيسةالبابافيهايتهمروماكنيسة

.(1)الأنطاكيةالبطريركيةمنجزءعمورأنموضحا

لكللاتينأساقفةتعيينيتملمأنطاكيةبطريركقدمهالذىالاعتراضوبسبب

م1112سنةجبلينالبطريركموتحتىمعلقةتبعيتهموظلتوعكا،صيدامن

المجلسإلىعنهمندوبينبإرسالأنطاكيةبطريركقامذلكوعلى،(2)(ـه506)

،(3)أخرىمرةالقضيةليرفعهـ(507)م1113سنةBenventoبنفنتوفىالبابوى

منعشرالثامنالموافقالثلاثاءيومفىأنطاكيةلبطريركرسالةالباباأرسلوقد

أنهفيهاوأوضحهـ(507سنةرمضانمنوالعشرين)الثامنم1113سنةمارس

التىالبلادجميععلىالكنسىسلطانهابفرضأنطاكيةبطريركيةتقومأنعلىيوافق

تعيينيستطيعولا،المستقبلفىعليهاالاستيلاءسيتمالتىوتلك،للإمارةخضعت

يتقبلأنأنطاكيةبطريركمنالباباوطلب،(4)الكنيستينمنلكلخاصةحدود

بلدوينعليهااستولىالتىوالمقاطعاتالمدنبمنحالخاصالقرارالتفاهممنبروح

بيتكنيسةوسلطةحكمتحتلتكونمستقبلالهستخضعوالتى،الأول

.(5)المقدس

;27.1(William of Tyre, Vol.I, P. 516; Hamlton, The Latin Church, P)

.271ص،م1988بيروت.ط،2،جالعظمىأنطاكيةمدينةكنيسةرشم،أسد

.61.2(Hamilton, The Latin Church, P)

.16.1(Rohricht Regesta, P)

.511.4(William of Tyre, Vol. )، P)

.5( Ibid)
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الأولبلدوينالملكإلىرسالةالثانىباسكالالباباأرسلالوقتنفسوفى

اللاتينالدينرجالوكافةأنطاكيةبطريركبهابعثالتىالشكاوىبأمرفيهايخبره

المدنأنأساسعلىالأمرحسموارومابابواتأنغير.(؟)البطريركيةفى

وهذا،للمملكةالسياسيةالحدودتتبعالمقدسبيتلكنيسةالخاضعةوالمقاطعات

السياسيةالحدودحسبسلطتهاتمتدالتىأنطاكيةكنيسةعلىأيضاينطبقالأمر

.للإمارة

معاقتسمتالمقدسبيتبطريركيةأنالقولنستطيعسبق،ماعلىوبناء

فىالأسقفىالمركزتتبعكانتالتىالأرثوذكسيةالأسقفياتأنطاكيةبطريركية

وصيدابيروتوهى:الأسقفياتهذهبتحويلاللاتينالدينرجالوقامصور،

بأسقفيات:أنطاكيةبطريركسةاحتفظتبينماصور،فىالأسقفىالمركزإلىوعكا

مملكةفىالدينيةالسلطةبينالمراعانتهىالتقسيموبهذاوالرها.،وطرابلس،جبيل

دورارومابابواتلعبوقدأنطاكمة.إمارةفىالدينيةالسلطةوبينالمقدسبيت

الشامبلادفىالصليبيينوحدةعلىحفاظا(2)السلطتينبينالصراعإفهاءفىمهما

بي!هم.الاختلافاتنشوبوتجنب

نفوذهبمدالآخرمواجهةفىطرفكلتمسكفقدالأمر،هذامنالرغموعلى

حولالمشكلةوظلت،النزاعذلكيثيربأنجديرصورف!قليمصور،إقليمعلى

عافإنسيئادورهمنينتقصولا،جبلينالبطريركوفاةبعدحتىمعلقةصورإقليم

فىكبيرتقدميحدثولم.الإقليمفىالكنسىالتنظيمحولبعدفيماأثرهلهكانبهقام

معوفاقعلىكانأنهرغموذلكأرنولف،بطريركيةخلالالكمسىالتنظيمأمر

النظامفرضالأولبلدوينبمساعدةلأرنولفأمكنوقد،الأولبلدوينالملك

.(3)المقدسبالضريحالكنسيينالرهبانعلىالأوغسطينى

.512.1(William of Tyre, vol.1, P)

.126ص،الكنسيةالممتلكات،البيثاوىسعيد(2)

.42.3(Boase, Kingdoms and Strongholds, P)
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المقدسةالأراضىفىاللاتينيةالكنسيةالمؤسساتحصلتفقد،أخرىناحيةمن

حازتهاالتىالإقطاعاتتقسيمويمكنوالإقطاعات،المنحبعفمنعلى

النقديةالإقطاعاتهما:نوعينإلىالمقدسةالأراضىفىاللاتينيةالكنسيةالمؤسسات

والأديرةالكنائسحصولفىتتمثلالتىالنقدية.فالإقطاعاتالعينيةوالإقطاعات

الصليبى)؟(.الكيانفىوالمؤسساتالقطاعاتمختلفمنمحددسنوىدخلعلى

بوايوندىجودفرىالأميرقامالدراسةمرحلةعلىالسابقةالفترةففى

(2).الدينرجالرواتبباسمبعدفيماعرفت،الدينلرجالنقديةمنحبتخصيص

قدمتالتىالنقديةالإقطاعاتمنالغايةلهذهرصدهتمالذىالمبلغويعتن

ألفالميامةلكنيسةخصصفقدبلدوينالملكعهدفىأما.(3)والأديرةللكنائس

سنويا)5(.نابلسأراضىتنتجهالذىالقمحمنمكيال

ملكمنوالأديرةالكنائمسحازتهاالتىالإقطاعاتفهى،العينيةالإقطاعاتأما

وقد،المملكةفىوالبرجوازينوالنبلاءالإقطاعيينالسادةوكبارالمقدسبيت

.(5)واحدةقيمةذاتتكنفلم،المنحهذهومساحةقيمةاختلفت

السنواتفىتليلةنجدهاسوفالدراسةفترةفىوالإقطاعاتالمنحد.راسةوعند

التىالأراضىمساحةلضيقطبيعيةنتيجةوهذاالصليبى،الاستيطانمنالأولى

وضحتقدتكنلمالمملكةحدودأنإلىبالإضافة،الصليبيونعليهااستولى

معالمها.

.298.1(Runciman, A History of the Crusades, Vol. II, P)

.392,391.2(William of Tyre, Vol.)" PP)

.)49ص،الكنسيةالممتلكاتالبيشاوى،سعيد(3)

-4(ROhricht Regegesta, PP. 16- 17; Genevieve, Cartulaire du Chapitre de Saint)

.88-86.Sepulcre de Jerusalem, Paris 1984, Acte No. 26, PP

.142-140.5(Hamilton, The Latin Church, P)
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علىالتعرضالمقدسبيتلكنيسةالأولبلدوينالملكمنحدراسةأمرويتطلب

سياسةتأصيلأجلمن،المجالذلكفىبوايوندىجودنرىلسياسةموجزنحو

سلفه.معالمقارناتولعقدالدراسةموضعالأولبلدوينالملك

والرملةاللدأسقفيةفىكانتاللاتينيةالكنيسةعليهاحصلتالتىالمنحوأولى

بيتعلىالمليبييناستيلاءوبعد،(ـه493سنة)رجبم1099سنةيونيهفى

إحدىالقيامةكنيسةبمنحبوايوندىجودفرىالأميرقاموجيزةبفترةالمقدس

.(1)المقدسبيتحدودفىقريةوعشرين

الكنيسة،علىسيطرتهبسطعلىحرصفقد،الأولبلدوينالملكعنأما

منعليهااستولىالتىالأرضمنالكثيرمنحهالهمساندتهامنتأكدوعندما

والأديرةللكنائسمنحأىتقديميستطعلمبلدوينحكمبدايةوفى.(2)المسلمين

إلىبالإضافةالجند،أجورلدفعللمالالدائمةوحاجتهالمسلمينلمحاربتهنظرا

المنحإغداقإلىالملكلجوءعدمفىكبيرتأثيرلهكانالذىدايمبرتمعصراعاته

والكنائس.الأديرةعلىوالإقطاعات

)،م،08سنةفىكانتالأولبلدوينالملكقدمهاالتىالمنحأولىأنويلاحظ*

بمنحالسنةهذهفىقامإذ،العرشارتقائهمنأعوامثمانيةمضىبعدأى،(ـه502

فىالواقعة(')AscherعسكرتريةJosphatجوسفاتوادىفىمريمالقديسةدير

لديردائمةبصفةالمنحةهذهأعطيتوقدزمامها)4(.بكافةنابلسإقطاعيةحدود

;88-86.1(Genevieve, Le Cartulaire de Chapitre, Acte No. 26, PP)

.166_163ص،الكنسيةالممتلكات،البيشاوىسعيدانظر:القرىهذهوعن

.141-138.Hamilton, The Latin Church, P(!)

شرقواحدميلبعدعلىتقعوهى،الزيتونأسجاربكثرةوتشتهر،نابلسترىإحدىعسكرترية(3)

.،23ص،3،جالبلدانمعجم،الحموىياقوتانظر:،نابلس

.،73ص،الكنسيةالممتلكات،البيثاوىسعيد(4)
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الدينرجالمنكبيرعددبحضورJosphatجوسفاتوادىفىمريمالقديسة

وروبرتقيساريةأساقفةرئيسبلدوينبينهمومن،الصليبيةالمملكةفىوالأمراء

.(1)وغيىهمجارنيهويوستاشوالرملةاللدأسقف

ففىلحم،بيتلأسقفيةفكانتالأولبلدوينالملكقدمهاالتىالثانيةالمنحةأما

منحهـ(503سنةصفرمن)الثالثم،109سنةسبتمبرأولالموافقةالأربعاءيوم

)2البيدرقريةوهى:ترىخمسالأسقفية Bedar)،عكا،مقاطعةمقابلالواقعة

B)4!!س2**بزانبيتوقرية،نابلسإقطاعيةحدودفى)و(سيلونوترية !eth)

كوكبةقريةهما:عسقلانحدودفىوتريتينلحم،بيتحدودفىالواقعة

5( Kaukaban)،3(6)الشرقيةوالسوافيرSuafiفىوهى،(7"أراضىمنبهايحيطوما

فلسطين.منمتعددةمناطق

الأميرقدمهاأنسبقالتىالمنحةاستمراريةعلىالأولبلدوينالملكأكدوقد

فىقريةوعشرينإحدىعنعبارةوهى،القيامةلكنيسةبوايوندىجودنرى

ثلاثةباستثناءالمدينةنفسحدودفىالواقعةالمخابزجانبإلىالمقدسبيتحدود

.(8)الأولبلدوينالملكسجلاتفىالمنحةهذهإثباتوتممخابز،

1( Rohricht R. Regesta, PP. 10-11; Kohler, Chartes de L' abbaye de Notre- Dame de la)

.112.Valle de Josophat en Terre- Saint, in R. O.L., Tome XI, Paris 1899, P

.الشرقنحوقليلبانحرافعكاجنوبىمتراكيلووعشرينخمسةنحوبعدعلتقعالبيدر:قرية(2)

نابلس.إقطاعيةحدودفىالواتعةالقرىإحدىهى:سيلونترية(3)

لحم.بيتمنال!ثرقىالجنوبفىتقع:بزانبيتقرية(4)

منها.مزاكيلوعشرسبعةبعدعلىعسقلانمنالشرقىالشمالفىتقع:كوكبة(5)

ها-عنمتراكيلوعشرةخمسةبعدوعلى،عسقلانمنالثرقىالشمالفىتقع:الشرقيةالسوافير(6)

.)174،75ع،هامش،الكنسيةالممتلكات،البيشاوىسعيدانظر.الخمسةالقرى

.13.Rohricht R. Regesta, Pم(

;88-86.Acte 26, PP8ج( Genevive B.B)

.176ص،الكنسيةالممتلكاتالبيشاوى،سعيد
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قريةبمنحالصليبىالملكذلكفقام،(ـه509}1115عامكانتالثالثةوالمنحة

ElالغورحدودفىالواقعةJeraz)جيراس(جيزار Gor(؟)فىمريمالقديسةديرإلى

الملكوأثبتها،الجليلأميرجوسلينبموافقةالمنحةهذهتمتوقدجوسفات،وادى

.(2)الملكيةالسجلاتفىبلدوين

جوسفاتوادىفىمريمالقديسةديرفىالدينلرجالأكد،العامنفسوفى

الوادىفىحازوهاالتىوالإقطاعاتالمنحجميععلىالديررئيسهيوبواسطة

،المقدسبيتحدودفىوحدائقمنازلعنعبارةوهى،وخارجه)جوسفات(

علىحصلالديرأما.حسانبيتتريةمنوجزأين،وطاحونةمخبز،إلىبالإضافة

القرية،فىعليهاحصلواالتىالأراضىلرىوذلك،الأولبلدوينالملكمنحهاقناة

عكا،فىمنزلاجوسفاتوادىفىمريمالقديسةديربمنحالملكذلكقامكذلك

بجوارومبنىوبستاناعكاحدودداخلالمرتفعاتفىالواقعةح!33!آ!كسيروترية

ومنازلكاريوكتين)3(،مساحتهاالأرضمنوقطعةوبستانوطاحونةونرناصيدا،

.(4)بيروتفى

نهريخترقها،الأردنوشرقسوريةبين،الفلسطينيةالبلادسرقىتقعمنطقةوهىالغور،منطقة(1)

اسيافىطوروسجبالمنيبدأالذىالعظيمالانخفاضمنقسمهووالغور،بحيراتهمعالأردن

بحيرةفىوينتهى،العقةخليجإلىعربهووادىالميتوبالبحربسورياماراجشوباوشتمر،الصغرى

.ص6Iص،dق،أ،جفلسطينبلادنا،الدباغمرادعصطفىانظرفكشوريا،

2( Rohricht R. Regesta, P. 18-19 ; Delaborde H.F., Chartes de Terre- Sainte Provenent)

.28-27.de L' abbaye de Notre- Dame de Josaphat, Paris 1880, Doc No. 5, PP

تعادلوهىالكاريوكا،باسمتعرفوحداتإلىالزراعيةالأراضىتقسيمعلىالصليبيونعمللقد(3)

العربيةللكاريوكاتمييزوذلك،مربعمترآلافأربعةنحودونماتأربعةيساوىالذىالعربىالفدان

Faddan-!)-Arabi،وخمسينثلاثمائةيعادلماأى-اولHctreالرسميةالصليبيةالكاريوكاعن

الممتلكاتالبيشاوى،سعيدانظر:ذلكعندونما.هيكتاروئلاثينخمسةتساوىكانتالتى

.468ص،لكنسيةا

.)78كس،الكنسيةالممتلكات،البيشاوىسعيد(4)
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!eichoأريحامدينةعلالقيامةكنيسةحصلتالأولبلدوينالملكعهدوفى

أرنولفالبطريركأنالصورىوليمذكروقد.(1)أراضىمنبهايحيطوما

يوستاشمنزواجهاعند،!سmmaإماأختهلابنةمهرالتكونالمدينةقدممالكورون

يقدردخلاالقيامةكنيسةعلىتدرالمدينةوكانت،قيساريةإقطاعيةصاحبجارنيه

.(2)ذهبيةقطعةآلافبخمسة

علىجوسفاتوادىفىمريمالقديسةديرحصل،الأولبلدوينالملكعهدوفى

)3بسيللوسقدمهاقرىثلاث Pisellus)الملكوقام،(4"المقدسبيتفيكونت

cs>??508)م1114سنةالملكيةالسجلاتفىوتوثيقهاالمنحةهذهعلىبالتأكيد

،الإقطاعاتبعضيمتلككانالمقدسبيتفىالملكنائبأنإلىالمنحةهذهتشير

الملكوقامجوسفات،وادىفىمريمالقديسةلديرمنهاجزءعنتنازلوقد

والترقامهـ(509)م،،،5سنةوفى.سجلاتهفىوإثباتهاالمنحةهذهعلىبالتأكيد

063.1(William of Tyre, Vol.I, P. 489; Hamilton, The Latin Church, P)

.489.2(William of Tyre, Vol.1, P)

;11-10.3(Rohricht R. Regesta, Doc No. 52, PP)

.19)ص،السابقالمرجع،البيشاوىسعيد

وظل،وراثيةالوظيفةهذهتكنولم،Viscountفيكونتلقبيحملالبرجوازيةالمحكمةرئيسكان(4)

طبقةبينمنالمحكمةهذهرثيسكانالعادةوفى،المدينةسيدمنراتبهيتقاضىموظفافيكونت

.سنواتعدةإلىرئاستهوتصل،الإمارةفىالفرسان

الفيكونتكانحيثالكاروليخية،الفترةخلالالأوربىالغربفىالفيكونتوظيفةعرفت

القرنبدايةفىاستحياءعلىواضحغيربشكلالوظيفةهذهوظهرتكونتية،منجزءعنمسئولا

كلفىالفيكونتوظيفةانتشرتالميلادى،عشرالثانىالقرنبدايةومع.الميلادىعشالحادى

كانتالصليبىالفيكونتوظيفةبأنالاعتقادالمنطقىومن.وراثيةالوظيفةهذهوكانت.مكان

المحكمةكانتنرنسا،سمالفىموجودةكانتالتىالوظيفةلهذهالأصلىالنموذجلذلكاقتباسا

ايامباستثناءوالجمعةوالأربعاء،،الاثنين:أيامالأسبوعفىأيامثلاثةللقضاءتنعقدالبرجوازية

نظم،الجندىجمعة180X-،79ص،فلسطينفىالصليبىالاستيطانبراور،يوسعانظرالأعياد.

.220ص،الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىوالإدارةالحكم

.34-33.5(R6hricht R. Regesta, Doc No. 134. PP)
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Walterماكوميت MachumetجمارفاراقريةمريمالقديسةديربمنحJamarvare

بلدوينالملكبموافقةالمنحةهذهتمتوقد.(1)الخليلإقطاعيةحدودفىتقعوهى

ديربمنحوصيداقيساريةسيدجارنيهيوستاشقامهـ(509)م1115عامففى،الأول

Capharعبراكفرتريةجوسفاتوادىفىمريمالقديسة Abra?.صيدا،ود

Bethاللهبيتقريةجارنيهيوستاشقدموكذلكنفسها،المدينةفىمنزلعنبالإضافة

Allaالمنحةهذهعلىالتأكيدتموقدنفسها،المدينةفىمنزلجانبإلىقيساريةحدودفى

.الأخرىهى(2)الملكيةالسجلاتفىإثباتهاوجرى،الأولبلدوينالملكبواسطة

دلالةيدلوالعطاياالمنحتلككافةعلالمذكورالديرحصولأنويلاحظ

.المقدسبيتلكنيسةالأديرةمنغيىهعلىوتميزهالمتسعةإمكاناتهعلىواضحة

مساحتهاالأرضمنقطعةعلىمريمالقديسةديرحصلالعامنفسوفى

.(3)هلالرملةسيدبلدوينقدمها4Carrucatesكاريوكتين

Xasrielmeالمهقصرتريةالديرنفسبمنحالجليلأميرجوسلينقامكما

بواسطةالمنحتينهاتينعلىالتأكيدتموقد.طبريةفىريفيينمنزلينإلىبالإضافة

الذكرالسالفةعسكرلقريةالديرامتلاكعلىأيضاأكدالذى،الأولبلدوينالملك

فىالنبلاءأحد-لامبيرتوسمنحأيضاالعامنفسفى.(4)نابلسإقطاعيةحدودفى

فىمريمالقديسةلديرالجليلإمارةفىالواقعةSoesmeسوسميةتريةالجليلإمارة

ىدووليمالجليلأميرجوسلينحضورفىالمنحةهذهتمتوقد،جوسفاتوادى

هذهبتأكيدبلدوينالملكقاموقد-وقتذاكالجليلإمارةفىالنبلاءكبارأحد-بور

.(5)الملكيةالسجلاتفىالمنحة

.192ص،الكنسيةالممتلكاتاليشاوى،سعيد(1)

.19-18.2(Rohricht R. Regesta, Doc. No. 80, PP)

.19-18.3(Ibid. PP)

.194ص،الكنسيةالممتلكات،البيشاوىسعيد(4)

.19-18.5(Rohricht R. Regesta, Doc. No. 80, PP)
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تأسيسفىسرعواالقيامةكنيسةفىاللاتينالدينرجالأنإلىالإسارة،وتجدر

الأميرمنقبلمنعليهاحصلواالتىالإقطاعاتبعضفىالصليبيةالمستوطنات

المقدسبيتسمالمماالواقعة(1)البيرةتريةوكانت،(ـه493)م1099سنةجودفرى

.المستوطناتأولى(2)المقدسبيتمدينةسمالمتركيلوعشرستةبعدعلى

سكانمنتبقىمنبتهجيرالقيامةكنيسةفىالدينرجالقامالحالوبطبيعة

المستوطنةتلكتأسيسفىالشروعقبل،(3)أخرىمناطقإلىالمسلمينالقرية

مجموعةبتوطينتدريجىبشكلتمالمستوطنةهذهإنشاءأن،المرجحومن.الصليبية

Magnaالبيرةفىالأحرارالأوربيينمن Mahumeriaمنبقطعتزويدهموتم

كنيسةفىالدينلرجالالعشرضريبةدفعمقابلبزراعتهايقومواحتىالأراضى

.(4)معهمالمحصولواقتسام،القيامة

روجرقامإذ،(ـه509)م،،،5سنةاكتملتقدالبيرةمستوطنةأنويبدو

مساحتهاأرضقطعةجوسفاتوادىفىمريمالقديسةديربمنحالرملةأسقف

نأإلىالإسارةالمهمومن،حصينةقلعةوهى،الروميةوالثغورحلببينسميساطترببلدة:البيرة(،)

الفراتلنهرالثرقيةالضفةعلىالواقعةالبيرةفهناك،البيرةاسمحملتجغرافيةمراقععدةهناك

جسرفوقالجزيرةأعمالمنالفراتسطعلىاخرموضعوهناك،عنتابإلىالرهابينالطريقعلى

المشترك،526ص،)ج،البلدانمعجمالحموى،ياقوتانظر،الأندلسفىابيةواخيرام!بج،

J96-316-246-236ص،م1986،بيروت.طوستفليد،تحقيقصقغا،والمفترقوضعا

المعارفدائرةتسيبولد،،502ص،م،960بيروت.طالعباد،وأخبارالبلادآثارالقزوينى،

مركز،"االصليبيةالبيرةمستوطنةعلىا"اضواءعوض،مؤنسمحمد،173-172ص،4،جالإسلامية

.32-7ص،م2002مارسالعاشر،العدد،الأوسطالثرقبحوث

.223.2(Benvenisti. The Crusaders. P)

،"(1187P_1099)بهاالمحيطةوالمناطقالمقدسبيتفىالفرنجى"الاستيطانالبيشاوى،سعيد(3)

2004296الإسكندرية.ط،الوسطىالعصورتاريخفىبحوثكتابضمن uv' r.

4( Pringle, D' Magna Mahumeria (al- Bira) The Archaeology of Afrankish New Town)

,1985in Palestine, in Crusade and Settlement ed. By Peter W. Edubury, Cardiff

.47،.!
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

،(1)المستوطنةأسوارداخليقعمنزلجانبإلىالبيرةقلعةأمامتقعكاريوكاتأربع

Magnaعليهاالصليبيونأطلقوقد Mahumeriaومنمسجد.باللاتينيةوتعنى

رجاللأن،الكبرىالتعبدمنطقةالصليبيينعنديعنىالمستوطنةاسمأنالمرجح

إقامتها.علىأشرفواالذينهمالقيامةكنيسةفىالدين

-Alالقبيبةفىأخرىمستوطنةب!نشاءقامواكما QubaibahباسمعرفتPa +e

2 Mahumeria)،م،،29_1120سنتىبينالواقعةالفترةفىبناؤهااكتملوقد("

وبذلك،فوريكبيتتريةإلىالقريةسكانبتهجيرالصليبينفقامهـ(513-523

منالكنيسةحققتهمانتيجةالأولبلدوينالملكعهدفىالمستوطناتإنشاءبدأ

لمشكلةجزئىحلوايجادوالإقطاعات،المنحعلىحصولهانتيجةكبيرةثروات

مسيحيينبجلبمواجهتهاالأولبلدويناستطاعالذى،البشرىالعنصرنقص

.(3)خاصةامتيازاتله!اعطائهمالأردنسرقمنسوريين

وهى،الفصلهذافىنعالجهمااخرإلىوننتقل،والإقطاعياتالمنحعنهذا

منللزواجبلدوينالملكتحايلعننتكلمأنوقبلأدلياد،منبلدوينزواجمسألة

بلدوينالملكزوجاتعننتحدثأنبنايجدر،(ـه507)م1113سنةأدلياد

:الأول

كريمة،إنجليزيةسيدةهى.Godhoidجودهيلدهىزوجاتهأولىوكانت

المشاركاتضمنمنوكانتالصورى)4(،"وليمبذلكأتركماالقدررفيعة،الأصل

,1(Delaborde, Chartes de Notre- dame de Josaphat, Doc. No. 6, PP.29-31; Kahler)

.117-118.Chartes de L' Abbaye-de Notre Dame, PP

.91.2(Hamilton. The Latin Church. P)

القاهرة.ط،عنانىومحمدنصرفاطمة.ت،ثلاثوعقائدواحدةمدينةالقدس،أرمسترونجكارين(3)

.4)6ص،م1998

1940.4(William of Tyre, Vol.I, P)
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الكنيسةتجاهالأولبلدوينسياسة:الرابعالفصل

نألهايكتبولم،الإسلامىوالشرقالمقدسبيتلغزوالأولىالصليبيةالحملةفى

توجهتثمبيسديا،منطمةالحملهاجتازتفعندما(؟)النهايةحتىزوجهاترافق

عانتأنبعدجودهليدتوفيتخيامهمالصليبيونونصب(2)مرعشمدينةنحو

.(ر)اهباللائقةالجنائزيةالشعائرإقامةبعدمكانهافىودفنت،عضالمرضمن

علكانوقد،(4)!343أرداالأميرةفكانتالأوللبلدوينالثانيةالزوجةأما

علاقةتوثيقعلىفعمل،مركزهيثبتأنالرهاعلىأميراأصبحأنبعدبلدوين

بجماعاتالإتيانخلالمنالعنصرينبينالتوازنمنبشىءوالأرمنالصليبيين

ولاءيضمنولكى،(5)اهعو'باختلافالمحليةالإدارةفىلنفسهيصطنعهالاتينية

فتزوجلذلكمثالهووكانأرمينيات،منبالزواجالصليبيينأغرى(6)هلالأرمن

Ropenالأولروبينحفيدةفهىأرداوتدعى،نم!رألا3748لنبلا9حدأكباأاألنة5من0

لابنته،كمهربلدوينإلىوالدهاوأعطاهابيزانت،ألفستينصدماقهاوكان

ضديؤمنهوأن،وفاتهبعدأرضهيرثبأنالزوجةوالدبهوعدهماذلكإلىيضاف

قيليقية)8(.فىالأرمنمواجهاتمنيحميهوأن،الأتراك

1268c-1098)الثامبلادفىالصليبيةالمرأةالميجى،محمدسهير( (fفشورة،غيردكتوراهرسالة

.18ص،م2002سصصعينجامعة،البناتكلية

العصورفىالبيزنطيةالدولةحدودعلىالإسلاميةالبريةالثغورالجنزورى،السميععبدعلية(

.82ص،1979القاهرة.ط،الوسطى

.234.3(William of Tyre, Vol.I, P)

فلسطينفىالأرمينىالنفوذكانعندماالأولبلدوينتزوجهاوقد4TaphnuzأوThotoulابنةهى(

وأجبرهابلدوينفطلقها،عليهثقيلاعبئاذلكبعدواصبحتمهرها،أنفقوقدكبيرا،خطزايشكل

بحرية.رحلةفىاغتصبتقدكانتأنهازاعما،الراهباتديرتدخلأن

.242.Zoe Oldenbourg, The Crusades, London 2001, P

.74ص،م200).القاهرة.ط،الصليبيةالرهاإمارة،الجنزورىعلية(

.،63ص،)،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(

.202ص،الصليبيةالمرأةالمليجى،محمدسهير(

،76صالرها،إمارة،الجنزورىعلية(

.64.Pو،Grousset, Histoire des Croisades. Tom-

65،
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

تولىوعندماالرها،داخللهالأرمنطاعةاكتساببلدويناستطاعهذا،وعلى

نأيستطيعونلاالأرمنأنأحسالوليدةالصليبيةالمملكةعرشالأولبلدوين

الاقتصادية،الأرمنقدراتفوقكانالاستيطانىطموحهلأنجديذالهيقدموا

إلىالجديدالملكحاجةتشبعأنتستطيعلافهى،فقيرةكانتأرداالأميرةولأن

كنيسةلدىهـ(504)م،،،هسنةالأولبلدوينالملكسعىذلكوعل.(؟)المال

علىالكنيسةيجبرولكىبالزنا،اتهمهاأنبعدزوجفمنالطلاقلإتماملحمبيت

كذلك،والامتيازاتالنعممنالكثنوأساقفتهاالكنيسةعلىأغدقمطلبهتحقيق

ناحيةمنالبابويةولدىناحيةمنالمقدسبيتبطريركلدىنفوذهالملكاستخدم

المصلحةلغةأنلناذلكويعكس.(2)أسقفيةإلىلحمبيتكنيسةلرفعأخرى

تحاولكمانبيلةدينيةدوافعأيةوليستالصليبىالملكذلكتحرككانتالشخصية

.الباكرةالصليبيةالمصادربهتقنعناأن

وهناك،القسطنطينيةفىولديهابزيارةلهاالسماحزوجهامنطلبتفقدأرداأما

ةمم!اعلابمباهجنفسهاتشبعأنحاولتوإنما،المقدسببيتأوببلدوينتعبألم

.(3)البيزنطية

أدليدمنزواجهفىفوجد،المالإلىومستمرةدائمةحاجةفىالأولبلدوينكان

delaideعلىحصولهفىلآمالهتحقيقا(4)الثالثةالزوجةالثانىروجرامولJulإلى

.(5)وصقليةإيطاليافىالنورمانصداقةجانب

.263ص،،،جالصليبيةالحركةعاشور،سعيد(1)

.490.2(William of Tyre, Vol.1, P)

.263ص،،جاالسابقالمرجععاسور،سعيد(3)

واحدةكانتوقد،الثانىروجرأمصقليةمنAdelaideالكونتيسةعلىالأولبلدويناختياروقع(4)

.الأولبلدوينالملكمنالزواجتمحينالعمرمنتصففىامرأةفهىأوربا،نساءاغنىمن

.242.Zoe Oldenbourg, The Crusades, P-

.33ص،م2006القاهرة.ط،فلسطينفىالصليبىالاستيطان،الجندىجمعة(5)
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الكنيسةتجاهالأولبلدوينسباسة:الرابعالفصل

كانبأنهبلدوينفوصفذلك،إلىيشيرالصورىوليمالصليبىالمؤرخونجد

.(1)محاربيهأجوريدفعلكىالمالإلىدائمةحاجةفىمحتاجافقيرا

وريثايكونسوفلأنه(2)هلكبيرةفائدةالزواجهذافىالثانىروجرووجد

الطرففىأطماعهلهكانتطرفكلأنالملاحظومن،مملكتهفىالأوللبلدوين

سكلفىالشرقفىمملكتهقواعدترسيخيريدلكنبالماليكتفىلافبلدوينالاخر،

صقلية.علىالنفوذذاتأدليدذلكفىوأداته،صقليةمنوبحريةعسكريةمعونات

يرزقلمإذاحالةفىالوليدةالمملكةعرشفىبلدوينوريثفهوالثانىروجرأما

ذكر.بمولودبلدوين

أبحرتفقد،الأولبلدوينالملكعلالصقليةأدليدزفافمراسمعنأما

فخممشهدفى(,..,507)م1113عامصيففىعكاإلىمتجهةصقليةمنالعروس

مقدمةرصعتبينما،الذهبمنبخيوطمنسوجببساطالسفينةفرستحيث

الحربية،الشوانىمنقطعتانرافقتهاكما.(3)والفضةالذهبمنبصفالحالسفينة

ارتدىوقددفع،قوةلتعطيهاالمجاديفمنصفوفبثلاثسفينةكلوتعززت

.(4)العسكريةالملابسأبهىحراسها

وجوههملمعتوقد،العربالجنودأدليدحرسبينمنأنللنظراللافتومن

سبعالأميرةسفينةرافقتكمابها.تزينواالتىالبيضاءالملابسخلالمنالسمراء

سنةأغسطسفىعكافىالسفينةرستفلماوكنوزها)5(.متاعهايحملنكنسفن

خرجوقدبمكانتها،يليقرائعااستقبالابلدوينالملكاستقبلها،(ـه507)م1113

0490.1(William of Tyre, Vol.I, P)

.،17ص،الصليبيةالحروبتاريخماير،هانس(2)

.103.3(Runciman, A History of the Crusades, Vol. II, P)

.103.4(Ibid. P)

.103.5(Ibid. P)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدمىبيتمملكة

أرجوانى،بقماشوبغالهمخيولهمزينواكما،قيمةحريريةملابسفىورجالههو

امتدادعلىالواقعةوالقرىالمدنوصنعت،القيمةبالبسطالشوارعفرستوقد

.(؟)الزينةمنالصنيعنفسالمقدسبيتإلىعكا

وبعدطويلا32(.يستمرلمالزواجهذاأنإلاأنفقتالتىالاموالمنالرغموعلى

صقليةإلىالملكةوعادت،طلقتأدليد،مهراستنفدعندماسنواتثلاثمرور

المقدسبيتملكطبيعةعنبجلاءكشفنحوعلىذلك،بعدوماتتمذلولة

لمالطلاقهذاإنوقالواأردا،طلاقموضوعأثاروابلدوينفخمومالصرفةالمادية

أرنولفوأولهمالكنيسةرجالمنبلدوينصنائعمعبالتواطؤتموأنهقانونيا،يكن

وهذاواحد،آنفىامرأتينمنبالزواجمتهمابلدوينأعمبحثمومنمالكورن،

المسيحية.الديانةيخالف

_1099)الثانىباسكالالباباأنحتى،واستحكمت،الأزمةاستدتوهكذا،

(3)أورانجأسقف-برنجارمندوبهأرسلأنيلبثلمهـ(512-493)م1118

لأن،البطريركيةكرسىعنأرنولفوعزل،الموضوعهذافىللتحقيق

عامفىروماإلىذهبأرنولفأنعلى(4)يديهعلىأبرمتالزواجرسوم

الأولبلدوينالملكمنيطلبانووعدهالبابا،استرضىحيثهـ(509)م1115

أرنولف.عنعفوهالبابافأعلن،الصقليةزوجتهالتخلممن

،(5)(ـه510)م،،16عامصيففىالمقدسبيتبطريركيةإلىأرنولفوعاد

.104.1(Runciman, A History of the Crusades, Vol.11، P)

,2(Goan M. Hussey, Byzantium and the Crusades, in Setton, A History of the Crusades)

.126.Vol. II, London 1969, P

دكتوراهرسالة،الصليبيةالحروبإبانوالثاموممرصقليةجزيرةبينالعلاقات،غانمزيانحامد(3)

197351القاهرةجامعة،الادابكلية،منشورةغير vo cr.

.52ص،نفسه(4)

.104.5(Runciman, A History of the Crusades, Vol.11، P)
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الكنيسةتجاهالأولبلدوبنسياسة:الرابعالفصل

هـ(5،،)م،،،7سنةأوائلفىخطيرامرضاالأولبلدوينمرضأنوصادف

مغضوبايموتأنيخشىجعلهمما،أسابيعبضعةعكافىالفراشطريحفأصبح

.(1)دحاووقتفىامرأتينمنزواجهبسببوالكنيسةاللهمنعليه

مما،الخيبةأذيالتجرصقليةإلىعادتالتىأدليدبطلاقالأمرانتهىوهكذا

الثانىروجريغفرفلم،وصقليةالمقدسبيتمملكةبينالعلاقاتسوءفىتسبب

الملكهدفأنيتضحهناومن،بأمهملكهافعلهماالمقدسبيتلمملكةمطلقا

وحمايةتأمينأجلمنوذلك،الأولىبالدرجةاقتصادياهدفاكانالأولبلدوين

لصالحالأرضمنمزيدعلىالاستيلاءأجلومن،المسلمينأعدائهامنالمملكة

بلدوينعهدفىتمتالتىالزوجاتتعددحالةأنذلكإلىأضف.الوليدةالمملكة

عنبجلاءوكشفتالصليبيةالمملكةتاريخفىنوعهامننريدةحالةكانتالأول

سياسته.وبالتالىسخصيتهفىالشديدوالنفعىالمادىالطابع

فيتحدثالتالىالفصلأما.الكنيسةتجاهالأولبلدوينسياسةعنعرضذلك

.عهدهفىالمقدسبيتلمملكةوالاجمماعيةالاقتصاديةالأوضاععن

!!ئي

.264ص،،،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(1)
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاتتصاديةالأوضاع:الخاميالفصل

بيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةللأوضاعبالدراسةالفصلهذايتعرض

الن!ضاط:علىالضوءإلقاءعلىويعمل،الأولبلدوينالملكعهدفىالمقدس

حيث:منالاجتماعيةالأوضاعدراسةإلىبالإضافة.والتجارى،والحرفى،الزراعى

كذلك،والملبس،والمسكن،الدينيةوالأعياد،المجتمعوطبقات،السكانيةالتركيبة

الحكمتحتالمسلموناخيراثم،الإسلاميةالصليبيةالعلاقاتوأيضاالمأكل

الصليبى.

عصرالشامبلادفىالاقتصادىللنشاطالركينالركنالزراعةمثلت

وجدتفقد،الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىوكذلك،عامةبصفةالصليبيةالحروب

والأيدى،الخصبةالأرضوفرةمنها:،الزراعىللنشاطأساسيةمقوماتهناك

للزراعة،اللازمةالعذبةالمياهمثلتالتىالأنهار:مثلعام،بشكلوالمساه،العاملة

والليطانى،،بيروتونهرعلى،أبىنهرمثل:،اللبنانيةالأنهارأمثلتهاومن

فلسطين،فىوالعوجاسارون،ونهروغيرها،والأولىوالحممبانى،والزبدانى،

كبيربشكلالجوفيةالمياهتوفرتكماوالحولة)؟(.طبريةمثل:عذبةبحيراتوهناك

.الأردنلنهرالغربيةالضفةفى

الساحلعلىستاءالعكسيةالغربيةالرياحبفعلالأمطارسقوطنغفلولا

الشامأراضىفىالتضاريستنوعإلىبالإضافةغزة،حمىالسويديةمنالشامى)2(،

.وجبالوأوديةوسهولسواحلمن

7)ص،م2001القاهرة.ط،العقيدة-المياه-السياسة:الصليببةالحروب،عوضمؤن!محمد(1)

-72.

.72ص،نفسه(2)
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جرىفقد،التربةلاختلافتبعاالزراعيةالمحاصيلتنوعفىذلكساهموقد

سواحلفىالساحليةفالأراضى:أقسامعدةإلىلفلسطينالزراعيةالأراضىتقسيم

أراضىبينما.الحارةتحتالمناطقمحاصيللنموصالحةتعدكانتوغيرهاويافاغزة

ونابلس،،الناصرةووديان،الحارةالمنطقةمحاصيللزراعةصالحةالأردنوادى

كما،المعتدلةالمنطقةمحاصيللزراعةصالحةكانتعامرابنمرجوأراضى،والجليل

بلادفأراضى.(1)والسمسموانقمحالشعيرلزراعةمناسبةالداخليةالسهولكانت

نأونجد.(2ومحاصيلها)مزروعاتها،وجودةبخصوبتها،استهرتعامبشكلالشام

منذبالزراعةكبيرةخبرةفلديهم،ومسيحيينمسلمينمنتونرتقدالعاملةالأيدى

الصليبيين.الغزاةمقدمقبلمنعديدةلهرون

شاهدواهـ(490)م1097عامأنطاكيةمدينةإلىالصليبيونوصلفعندما

فقدذلكوعلى.والقمحوبعفالبقوليات،والفاكهة،الكرومأسجارمنالعديد

منالأرضأصحابموتأوهربنتيجةالزراعيةالأرضالصليبيوناغتصب

المستعمراتمناطقفىخاصةالأصليينللسكانالقهرىالطردأو،(3)المسلمين

الذكر.أسلفتكماالصليبية

علىحرصقدالسابقعرضنامناتضحكماالأولبلدوينالملكأنويلاحظ.

انعكسنحوعلى،الصليبيةالسياسةوفقالشامبلادأنهارمنكبيرعددإخضاع

عة.خابصفةالزراعىوالنشاط،عامةبصفةالاقتصادىالنشاطعلىبدوره

القديمةوالجسورالقنواتاستخدمواالصليبيينأنإلىالعمرىأسارفقد

اضطروالذلك،للعملصلاحيتهاوعدمكفايتهاهبوطمدىوأدركوا،بطرابلس

.)105،06ص،م1956دمشق،4،جالشامخططعلى،كردمحمد(1)

.46ص،م1961القاهرة،والممالكالمسالك،الإصطخرى(2)

.296.unciman, A History of the Crusades, Vol.،،، P(3)كأ
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعةالاقتصاديةالأوضاع:انصالفصل

فهرعلىجسربإقامةقامواأنهمإلىبالإضافةوإصلاحها)1(.بتحديدهاالقيامإلى

فىطبقوهالنهرذلكلدىحدثماأنالمفترضومن،(2)مياههلاستغلالقاديشا

المنطقةلثرواتالمنظموالنهبالاستغلالفىلمصالحهمرعايةأخرىأنهار

الاقتصادية.

بإنشاءقاموابلوتجديدها،القنواتإصلاح.علىالصليبييندوريعتصرولم

ماإلىبالإضافة.(؟)قلاعهمفىالمياهلتوفيرالأرضسطحتحتالواسعةالمياهقنوات

قامواالصليبيينأنمنالأولبلدوينعصربعدفيماثيودورتيشالرحالةذكره

.(410الميالتخزينالمقدسبيتصهاريجبإنشاء

مشروعاتعلىالمحافظةفىمهمدورلهمكانالصليبيينأنلنا،يتضحهذامن

للنهوضعقبةالأولبلدوينالملكواجهذلك،منالعكسعلى،بالشامالرى

الأمراضوتفشى،(5)لموتهمنتيجةالشرقفىالسكانعددقلةفىوتمثلت،بالزراعة

إلىبالإضافة،القليلإلاعنهايعلموالمعنهمغريبةتعتبرالتىالأمراضتلك،بينهم

.المقدسبيتإلىطريقهمفىمنهمالكثيرهلاك

ص،م1924القاهرة،،باسا،جزكىاحمدتحقيقالأمصار،ممالكفىالأبصارمسالك،العمرى(1)

81.

،455،456ص،م1967الإسكندرية.ط،الإسلامىالتاريخفىالشامطرابلس،سالمالعزيزعبد(2)

خلالمنالشامبلادفىوالصليبيينالمسلمينبينالاقتصاديةالعلاقات،العالعبدالسيدمهجة

-ا095هـ-690-487)الصليبيةللحركةالمعاعرينوالأجانبالعربوالجغرافيينالرحالةكتب

.94ص،م1987الإسكندريةجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة

.67.3(FeddenR., The Crusaders Castles, P)

4( Theoderich, Description of the Holy land (1172 A.D), translated from the original)

,64.Latin by A. Stewart in P.P.T.S, Vol. V, London 1896, P

.95ص،والصليبيينالمسلمينبينالاقتصاديةالعلاقاتالسيد،مهجة

5( John of Wurzburg, Description of the Holy Land (1160-70 A.D), translated from the)

.44.Original Latin by A. Stewart, in P.P.T.S. Vol. V, London 1896, P
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المشكلةهذهلحلجهدهقصارىBaldwinIالأولبلدوينالملكبذللذلك

وكذلك،حورانوفىالأردنشرقبمسيحعىبالاتصال،(البشرىالعنصر)نقص

الإغراءاتلهموقدم،طرابلسفىالموارنةالرها،فىوالنساطرةالأرمنمنعناصر

هذهمنسابقموضعفىأوضحناهوأنسبقأمروهو،(؟)والأمنبالحمايةالخاصة

الرسالة.

العاملةالأيدىإلىتحتاجالتىالحرفمنعدتالزراعةأنالملاحظومن

العنايةالأرضأعطواالاستقرارتكفلالتىالظروفلهمتوانرتفمتى،الوفيرة

الغذائىالأمنتونرفمتى،الزراعىالنشاطعلىبدورههذاوانعكس،والرعاية

نأالملاحظفمن،الزراعةأدواتعنا!أ.الأخرىالقطاعاتكافةتقدمت

الفاس،ومنها:،القدممنذلديهمالمألوفةالالاتاستخدمواقدوالزراعالفلاحين

استخدمهاالتىالزراعيةالأدواتنفسالشرقفىالفرنجاستخدمامك.(2)والمحراث

الذىالشادوفالصليبيوناستخدمفقدالرىآلاتعنأعا.(3"الزراعةفىالأهالى

رفعتتطلبالتىالأراضىلرىاستخدمالذىالطنبورأيضا،الرىفىالةأهميعتبر

الأراضىإلىالماءلرفعتستعملالتىالبسيطةاليدويةالالةهذهوالمنطلإليها،الماء

.(ـه)اثبرلالمرتفعة

فكان،الحقليننظامعلىتعتمدزراعيةدورةيتبعونالشامبلادفلاحووكان

العلاقاتعوض،مؤن!محمد،46اص،ثلاثعقالدواحدةمدينةالقدس،أرمسترونجكارين(1)

.102ص،والغربالرقبين

)c255`1931القاهرة،8ج،الأدبفنونفىالأربنهايةالنويرى،(2) cالآلاتأقدمتعتبروهى

عنوغيرهاالحشاثشمنوتنظيفهاوزراعتهاالأرضعزقفىاستخدمتوقد،ولازالتالزراعية

.الأرضزراعةفىالمحراثاستخدمكذلك،الطفيليةالنبانات

,Jacques de Vitry, The History of Jerusalem, Trans by Aubrey Stewarte, P.P.T. S

.6.Vol. XL. London 1896. P

.185.3(Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1973, P)

.87ص،والصليبيينالمسلمينبينالاقتصاديةالعلاقاتالسيد،مهجة(4)

176

http://www.al-maktabeh.com



الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخاصالفصل

ويتعهد،الأولالقسميزرع:قسمينإلىالزراعيةأراضيهبتقسيميقومالفلاح

بعديزرعهثم،الأرضباطنإلىالشمستصللكىالجيدبالحرثالثانىالقسم

يكونأنالمحتملومن.("3الوأزراعتهتمتالذىالأولالقسمويريحذلك،

.الأولبلدوينالملكعهدفى(2)الثلاثالحقولنظاماستخدمواالفلاحون

نوعيةحسب،الحقولفىببذرهاالفلاحونقامالتىالبذوركميةواختلفت

الفلاحينيمدالذىهوالإقطاعىالسيدكان،الزبةخصوبةوحسب.الكاريوكات

عنواحدةدجاجةلهيقدمالفلاحكانذلكمقابلوفى،للزراعةاللازمةبالبذور

أكوامإلىتقسيمهيجرى،الأجرانإلىالحصادجمعيتمأنوبعدكاريوكا)3(.كل

والكاتب،،والترجمان،الريسأنصبةثمأولا،الإلهطاعىالسيدنصيبحسب

عصرفىالزراعيةالمناطقإدارةفىأساسيةعناعروهى(4)كلذبعدوالفلاحين

الصليبية.الحروب

وذلك،للصليبيينالزراعيةالأنشطةأهمكانت،الحبوبزراعاتأن،اقعوالو

الهجماتلمجابهةدائمبشكليحتاجونهاالتىالحقيقيةالغذائيةبالموادلإمدادهم

مدن:منالقريبةالسهولزرعتولذلك،تتوقفلمالتىالمضادةالإسلامية

.(5"بالحبوبوالجليل،وطبرية،وطرابلس،أنطاكية

.256ص،8خ،لاربانهاية،النويرى(1)

انظر:الثلاثةالحقولنظامعن(2)

.ReyE., Le Colonies Franques du Syrie Aux XII Me et XIII Siecles, Paris 1883, P
.240

وبالشعير،الأولالعامفىبالعمحالحثتليزرعفكان،الثلاثةالحقولنظامالأوربيونالفلاحونعرت

والعصورالإقطاعكوبلاند،انظرللمزيد.الثالثالعامفىزراعةبدونمحروثاويترك،التالىالعامفى

الوسيط،التاريخكانتور،،9،8ص،م1958الكاهرة.ط،زيادةمحمد:تأوروبا،غربفىالرسطى

.3،4ص،م1984القاهرة.ط،،،جقاسمعبدهقاسم:ت

.240.3(Conder, The Latin Kingdom, P)

.370-369.4(Prawer, The Latin Kingdom, PP)

'5(Cahen C., La Syria du Nord d I' epoquee de Croisades et la Principaute franque d)

.473.Antiocle. Paris 1940. P
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القمحالصليبيونزرعفقد،المقدسبيتحولالمياهقلةمنالرغموعلى

هذهزارالذى(1)دانيالالراهبويقول،المدينةحولالصخريةالأراضىفىوالشعير

الإنسانبوسعإنهالأولبلدوينعهدفىأىهـ(500.499)،م،07-1106المنطقة

)2بوسلببذريقومأن Bushel)أو90يعادلمحممولالناتجفيكون،القمحمنloo

استلفتأمروهوالأرضخصوبةعلىدلممابذرهاسبقالتىالبذوركميةمرة

حولالزراعىإنتاجهاووفرة.ثمينصيدعلىوقعواأنهمأدركواالذينالغزاهانتباه

.(4)رماعابنمرجمنطقةفىالجليلإقليمفىانتشروقد.(ر)المقدسبيتمدينة

الفاخر)"(.النوعمنبأنهالجليلإقليمقمحواتسم،(5)دفصبمنطقةوكذلك

الغلالمخازنفإنهذاوعلى،(7)طبريةمنطقةفىالقمحزراعةوانتشرت

السوادأراضىفىكانتدمشقمدينةولمسلمىالصليبيةللمملكةبالنسبة،الكبرى

كماوالشعير،القمحلزراعةوملاءمتها،(8)الشديدةبخصوبتهااستهرتالتى

فىالفلاحون)9(.وكانالشوبكوقلعةوغزةعسقلانحولأيضاالحبوبزرعت

,1(Danial, The Pilgrmage of Russian abbot Danial in the Holy Land 1106-1107 AD)

.48-45.P.P.T.S. Vol. IV. London 1895. P

الاقتصاد،الطحاوىحاتمانظر،جالوناتثمانيةيساوىوالفواكهللحبوبمكيالBushelالبوسل(2)

.145هامشc225ص،م1999القاهرة.6،الشامبلادفىالصليبى

،المقدسبيتبمدينةالمقدسبالبرجمنهكمياتتخزينيتمكانأنهإلىايضادانيالالرحالةأسار(3)

خاصةلملاحظةدخلهمنخضعإذالحصانةفىغايةكانلانه،دخولهالصعبمنالبرجوهذا

دقيق.لهإثراف

170.!.Danial

.148.4(Conder, The Latin Kingdom, P)

.261ص،الصليبيةالحروبفترةالجليلإقليمالطرسوبى،محمدليلى(5)

.359.6(Prawer, The Latin Kingdom, P)

.34.7(Jacques de Vitry, P)

.63ص،ت.بالقاهرة.ط،صادقحاجمحمدتحقيقالجغرافيا،كتاب،الزهرى(8)

.9(William of tyre, Vol.I, PP. 506 - 507; Benvensti, The Crusaders in the Holy Land)

2170.!
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ويقومون،الحبوبلحاءينزعونثم،الحبوبعنالقشيفصلونالدرسأجران

امتلاءوبعد.(1)المسلمينغاراتمنعليهاخوفاالأرضتحتكهوففىبتخبئتها

العامزراعةتحتاجهاالتىوالبذورالحبوبمنالعامباحتياجاتالغلالمخازن

إلىالفائضبالإنتاجالإقطاعيينالسادةمعالصليبيةالسلطاتتدفعالمادم،

.(2)الأسواق

الدينلنورخضوعهاقبلدمشقوأتابكيةالممليبيينبينالتعايشلحالةونتيجة

الزراعيةالأراضىبعضحصادالمسلمينمعالصليبيوناقتسمام،154عاممحمود

م،،09عامحدثماذلكمن،المقاسمةبعمليةعرففيماالمشتركةلحدودهماالمتاخمة

محصولاقتسامعلىطغتكينالدينظهيرمعبلدوينالملكاتفاقمعهـ(502)

للملكوالثلثالدينلظهيرالثلثيكونبحيثعوف،وجبلالسوادأرض

بينالاتفاقذلكتكررماوكثيرا..(3)المنطقةلفلاحىالأخيروالثلثالصليبى،

الجانبين.

م1113_1108طرابلسأميرBetrandبرتراندمعدمشقأميرطغتكينالفقكما

الزراعية،البقاعأراضىحصادثلثعلىالأخيريحصلأنعلهـ(506.501)

اتفاقلدىمباشرةالتالىالعامفىتكررالذىالأمر،(ـه503)م0،11عاموذلك

51بمؤديحصل-البقاعأرضمهاجمةفىبدأالذىالأولبلدوينعالملكطغتكين

بينما،الثانىالثلثعلىطغتكينيحصلحينفىالبقاعحصادثلثعلىالأخير

الأخير)4(.الثلثعلىالحقولهذهفىيعملونالذينالمسلمونالفلاحونيحصل

,484.1(William of tyre, Vol. II, P)

.415-414.2(Prawer, The Latin Kingdom, PP)

.164ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن(3)

المسلمينبينالاقتصاديةالعلاقاتعل،السيدعلى؟)7)-)65ص،السابقالقلانسى،المصدرابن(4)

.43ص،م1996القاهرة.ط،والصليبيين
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الصفراء،بنوعيهوطبرية("الجليلب!قليمزرع!فقدللذرةبالنسبةأما

إطعامفىمهمادورالعبتالتىوالبسلةالفولزراعةإلىبالإضافةوالبيضاء)2(.

وادىفىالبازلاءنباتاتوجدتكذلكإنتاجها.وفرةملاحظةمع،(3)السكان

الجليل،ب!قليمالخضراواتزراعةوانتشرت)هـ(.والحمصالعدسمعجزريل

واستملتزراعتها)5(.فىتخصصتالتىالبلادأهممنوالناصرةصفدوكانت

.(6)والثوموالبصلالخيارعلىالخضراوات

الغزوقبلالجليلإقليمبهااستهرالتىالرئيسيةالمحاصيلمنالأرزوكان

ضفافوعلىبيسانحولالمياهالعزيزةالمناطقفىزراعتهانتشرتحيثالصليبى،

.(7)الأردننهر

ربما،الدراسةفترةلالخ(8"اروهدتمكانالأرزمنالصليبىالإنتاجولكن

الاهسمامبعد،لاحتياجاتهموفقاالزراعيةالخطةبتغيرالصليبيينسياسةذلكيوضح

أكليألفوالمالصليبيينأنويلاحظالأرز،ومنهايألفوهالمالتىالمحاصيلببعض

تدهورفقدوعليهيستحبونه،لمذلكوعلىالمفخ،فىثقيلاوجدوهلأنهمالأرز

كثيرةكانتالمنطقةهذهفىتزرعكانتالتىالأرزنوعياتأنويبدو،إنتاجه

عامة.بصفةيفضلونهالأصليونالسكانظلوان،الألياف

.359.1(Conder, The Latin Kingdom,P. 148; Prawer, The Latin Kingdom, P)

.360.2(Prawer, Crusader Institutions, P)

ص2001crالامارات،3القادر،جعبدمحمدتحقبقالأمصار،ممالكفىالأبصارمسالك،العمرى(3)

254.

.205ص،الصليبىالاقتصاد،الطحاوىحاتم(4)

;151.5(Mayer, The Crusaders, trans byJ. Gillingham, Oxford 1972, P)

.206صالصليبى،الاقتصادالطحاوى،حانم

.217.6(Benvenisti. The Crusaders. P)

الثام،خططعلى،كردمحمد؟ا80ص،م1909ليدنالإتليم،معرفةفىالتقاسيمأحسنالمقدسى،(الم

.255ص،4بئ

.363.8(Prawer, The Latin Kingdom, P)
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الأولبلدوبنعهدؤالمقدسليتلمملكةوالاجناعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخاصالفصل

اهتمواالمسلمينأنإلىذلكويرجع،القطنبزراعةالصليبيوناهتملقد

منفذبنأسامةوشاهد،(1)الأقطانمعدنأنهالإدرشىوصفهفقد،بزراعته

.(2)باطكفرفىالمنتشرةزراعظ

لتربيةالتوتأسجاربزراعةالأولبلدوينالملكعهدفىأيضاالصليبيونواهغ

الحرير)3(.خيوطمنهاتستخرجالتىالقزدودة

السكرقصبالصليبيونزرعوقدالسكر،قصببزراعةالصليبيوناهتمكذلك

سواحلوعلىوقيسارية،وعكا،،وبيروتصيدا،:مثلالشامبلادموانىمعظمفى

إلىالمسلمونوالجغرافيونالرحالةأساروقد،ونابلسوأريحا،،طبريةوحدود

وقعتولما)هـ(.الصليبيينوصولقبلالأماكنتلكفىالسكرقصبمزارعانتشار

زراعتهانتشرتفقد،زراعتهاستمرارعلىحافظوا،الصليبيينأيدىفىالمناطقتلك

بعدفيماالصليبيونقامو.(6)الربيعفىالسكرقصبزراعةبدأتوقد.(5)بطرابلس

عناعرأهممنالسكرقصبوأصبحبا،J-)Jأإلىسفنهمظهورعلىبشحنه

لديهم.الرفاهية

.160ص،التقاسيماحسن،المتمدسى(1)

.15،ص،م)930برنستونخى،فيليبتحقيقالاعتار،(2)

عثرالثانىالقرنينالصليبيةالحروبعصرفىالشامبلادفىالزراعة،محسنأحمدمحمودبلال(3)

1997vo،الزقازيقجامعة،الآدابكليةمثورة،غيردكتوراهرسالة،الميلاديينعروالثالث cr

55.

.13ص،سفرنامهخرو،نامر،161ص،م1873لبدن،الأرضصورة،حوقلابن(4)

نزهةالإدريسى،؟253ص،م1840باريى.ط،سلانرينودىتحقيق،البلدانتقويمالفداء،)5(أبو

.)4-13ص،سفرنامهخسرو،ناصر؟ص،ت.بالقاهرة،الآفاقاختراقفىالمثشاق

قطعأخذإلىفيعمد،العقلبطريقةيزرعإذالسكر،قصبزراعةطريقةبرشاردالرحالةويصف)كاه

أرضفىالربيعوقتفىبدفنهاويقومون)برعوم(،عقدةمنهاقصةكلتحملبحيثالقصبمن

للاعتصار.كسرهويتميجمعنضجهيتمأنوبعدالسكر،قصبينموالعقلهذهومن،رطبة

Burchard of Moumsion, A Description of the Holy LandP.P.T.S, Vol. XL, London

.99.1896" P

"8"

http://www.al-maktabeh.com



الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسلهيتمملكة

المقدسبيتمملكةفىانتشازاالاكثرالزيتونمزارعاعتبرت،أخرىناحيةمن

بيتمدينةحولزراعتهتركزتحيث،الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبية

وطبريةوعكا(2)وطرابلسنابلسمدينةحولوكذلك،(؟)عربةواد!وفى،المقدس

الزيتونبأسجارسهرةالأكثركانتنابلسمدينةأنعلى،(3"الكركحصنوبجوار

.(4)نوعيتهلجودة

عليهحالهكلىالذىالأمر،الكرومبزراعةالصليبيةالمقدسبيتمملكةواستهرت

المناطقفىالكروممزارعمنالعديدبزراعةفقاموابالنبيذ،لإمدادهمالصليب!ون

(5)طرابلسمنوبالقربعكا،وقرىسهلوفى،المقدسبيتلمدينةالمجاورة

وصيدا.،وبيروت

فىبزراعتهالصليبيونقامكما،(6)الشوبكقلعةبجوارالكروممزارعوجدتكما

وبخاصة،الفلسطينيةالمدنفىالنخيلأسجارمنالعديدالصليبيون)7(،ووجدطبرية

وفىالرملةفىالتينأسجاروجدتكماويافا)8(،وحيفاالمقدسبيتوحولأريحا،فى

الصليبيونوعرف.(9وصفد)،نابلسوأيضا،الزيتونجبلمنوبالقربالمقدسبيت

أيضازرعتكما(!اك)احيرأوفىالمقدسبيتفىزرعحيث،الجنةتفاحوأسموهالموز

(Danial)1,.ح!66,45.

تطوانخيني!،ترنيطخوانتحقيق،والعرضالطولفىالأرضبسطكتاب،المغربىسعيدابن(2)

.79ص،م9581

.36ص،الشامبلادفىالزراعةأحمد،محمودبلال(3)

.361.4(Daniel, P. 48; Prawer, The Latin Kingdom, P)

.263ص،م1909بيروت،صكيستحقيق،حلبمملكةتاريخفىالمنتخبالدر،الشحنةابن(5)

;207-205.6(William of tyre, Vol.10 PP)

.414ص،التاريخفىالأولواثارالدولأخبار،القرمانى

.3.7(Daniel, P. 45; Theoderich, P)

.23.8(Saewuif, Pilgrimage of Saewuif to The Holy Land, P)

(Danial)9,.ح66.

c142ص،م1"ا79بيروهـ،لعباداواخبارالبلادآثار،القزوينى(51)

82"
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخاصالفصل

والخروبالجميزأسجاروكذلك.(؟)والتوتوالرومانالخوخ:مثلالأخرىالفواكه

.(2)اكعوونابلسصيدامنبالقرب

نحوعلىالصليبيةالمملكةفىالزراعيةوالمنتجاتالمحاصيلتنوعسبقممايتضح

.والتجارىالصناعىالنشاطإلىامتد

فيمكن،الصليبيينلسيطرةالخاضعالريففىالحيوانيةبالثروةيتعلقفيماأما

التىوالجمالالكاريوكات،حرثفىتسهمالتىالثيرانمنأولاتكونتأنهاالقول

للاستفادةوالماعزوالأغناموالأبقارالأجرانإلىالحقولمنالمحاصيلبنقلتقوم

،والخرافالأبقار،من:قطعانتوافرتحيثألبانها)3(،ومنتجاتلحمهامن

.الأولبلدوينعهدفى(4)الشامبلادفىوالأغنام

مستمرةبصفةيسرلمالأولبلدوينالملكعهدفىالزراعىالنشاطأنويلاحظ

أسرابإغاراتفىتمثلتطبيعيةكوارثالمملكةواجهتفقد،معوقاتبدون

،المزروعاتالتهامإلىذلكأدىحيث،(ـه507)م1114عامفىحدثكماالجراد

ناهيكسلبياالزراعةعلىالحدوديةالمناطقفىالحربيةالعملياتأثرنغفللاكذلك

.(5)الأعوامبعضفىالأمطاراحتباسعن

وجودفيلاحظالأولبلدوينعهدفىوالصناعاتبالحرفيتصلفيماأما

بينوتنوعهاالخامالموادوونرة،المياهونرةصورةفىالصناعىللنشاطمقومات

الشامببلادالزراعيةالمحاصيلونرة،معدنيةوثالف،حيوانيةوأخرى،زراعيةمواد

.-قبلمنأوضحنا-كماوتنوعها

.473.1(Cahen, Le Syrie du Nord, P)

058.2(Daniel, P)

.474.3(Cahen, le Syrie du Nord, P)

.45-44.4(Danial. PP)

دراسة،الشامبلادفىوأثرهاالجرادأصابإغارات،عوضمؤنسمحمد:انظربالتفصيلذلكعن(5)

200224القاهرة.هـط554-509/م1)59-1411المرحلةعن 18v,o cr.
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الأو!بلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

علىالقائمةالصناعاتمنكثيرقيامفرصةالزراعىالتنوعهذاأعطىوقد

السكر،وقصب،والصوفالحرير،ولاسيما:والحيوانيةالزراعيةالحاصلات

المعادنمنالشامببلادتونرماإلىبالإضافةهذا.ذلكوغير،والكروم،والزيتون

عديدةصناعاتعليهاقامتالتىوغيرها)1(والرصاص،والنحاسالحديد،:مثل

أعدادكثرةإلىبرساردالرحالةأسارإذ،العاملةالأيدىونرةإلىبالإضافة،متنوعة

عنيتحدثالرحالةذلكأنمنالرغموعلى.(2)بالصليبيينبالمقارنةالمسلمين

6/م12القرنبهونعنى،السابقالقرنأنالمفترضمنأنهإلاهـ،7/م13القرن

الصفة.تلكبنفسهـاتسم

ماوهذا،الصناعةفىطويلةوخبرةفائقةبقدرةالمسلمةالأكثريةهذهتمتعتوقد

صنعفىصورسكانمهارةإلىأسارالذىالإدريسى،الشهيرالجغرافىلاحظة

بلادمنتجاتمنغيرهاعلىبجمالهاامتازتأنهافذكر،الحريريةالمنسوجات

منغيرهاعلىينطبقأنيمكنصورعنالبارزالجغرافىذلكذكرهوما.(3)الشام

الصليبية.للسيادةالأولبلدوينأخضعهاالتىالشاميةالساحليةالمدن

وتنوعتالشامببلادالنسيجصناعةوازدهرتبالصناعةالصليبيوناهتموقد

والفضةالذهببخيوطمطرزةوثياب،وكتانية،وحريرية،وصوفية،قطنية:بين

نأالطبيعىمنكانالأوليةالخامالموادلتوافرنظراالقطنيةفالأقمشةوغيرها،

المنسوجاهـ،أيضاازدهرت،القطنيةالمنسوجاتإلىةفاضإلابو.(4)اهتعانصدهرتز

.184ص،التقاسيماحسن،المقدسى(1)

.03،.!,2(Burchard)

.220ص،الآفاقاختراقفىالمثتاقنزهة،الإدريسى(3)

وقاموا،القطنيةبالملاب!الصليبيونأعجبإذكبيرا،شاناالصليبىالذوقعلالشامىالتأثيربلغ(4)

يوجهونجعلهمالذىالأمر،المسلمينللسكانوتقيداالجوحرارةلمواجهةالدوامعلىبارتدائها

بلادفىالصليبىالاقتصاد،الطحاوىحاتم:انظر.والكتانيةالقطنيةالأقمشةلصشاعاتكبيزااهتماما

.1،2ص،الام
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسببتلمملكةوالاجتاعيةالاتتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

صناعةبهاتفوقتالكتانلإنحاجالرثيسةالمراكزأهممننابلسكانتولماالكمانية،

الأساقفةورؤساءالدينرجالفأقبلالصليبيينإعجابونالت(1)الكتانيةالأقمشة

.(2)الذهببخيوطالمطرزةالكتانيةالملابسارتداءعلى

،للغربلتصديرهمناطقهمفىالكتانبصناعةالاهتمامعلىالعهمليبيونوحرص

يدلمما(3)الصناعةهذهفىللعملقبلهمنمهرةصناعايعينالصليبىالملككانإذ

المنسوجات،الشامبلادفىانتشرتالتىالمنسوجاتومن،الصناعةهذهأهميةعلى

.(4)طرابلسفىازدهرتالتىالصوفية

وهذابونرة،والصوفيةوالقطنيةالكتانيةالمنسوجاتالشامبلادأنتجتوقد

فىإلاالحريرلبسالرجالعلىتحرمالتىالإسلامىالدينبتعاليمالتأثيرإلىيرجع

،والكتان،القطنبصناعةالصليبيونفيهاهتمالذىالوقتوفى،الضرورةحالة

فانتشرتاحريرية،المنسوجاتبصناعةالعنايةالوقتنفسفىزادت،والصوف

الحرير)5(.صناعةفىخيوطهواستخدمت،وطرابلس،بيروتحولالقزدودةتربية

,240.1(Conder, The Latin Kingdom, P)

!143ص،الاقتصاديةالعلاقات،العالعبدالسيدمهجة(2)

.121.3(La Mante, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom, P)

:16.4(Burchard. P)

(5)

.143ص،الاقتصاديةالعلاقات،العالعبدالسيدمهجة

ومنالهند،سمالفىأسامجبالمنالحريردودةأوالقزدودةمصدرهأننعرفبالحرير،يتصلفيما

الحريرخيوطنسجبعمليةيقومكيفمرةلأولالإنسانتعلمالصينشمالفىأنهإلا،البنغالبلاد

مافى،تاريمنهرحوضفىالبشريةالحضارةتاريخفىالكبيرالإنجازذلكتموقد،الشرنقةمن

يعرفماواخترق،الصينمنالهمثرقمنبدأالحريرطريقأنويلاحظ،الصينيةبتركستانيعرف

ذلكبعدمنثم،فارسوبلادأفغانستانوممراتوفجاجالصحراوىتاريمنهروحوضبمنغوليا،

الرافدينبلاداخترقإحداهمافرعينإلىتفرعهناكومن،الشامبلادالىومنهاالرافدينبلاداخترق

عمةعاالقسطنطينيةإلىالأناضولاخترقأحدهمانرعينإلىتفرعهناكومن،الشامبلادإلىومنها

حيثوطرابلسالإسكندرونةمثل،المتوسطالبحرموانىنحواتجهأوالبيزذلية،الإمبراطورية

والبندقيق،جنوةإلىالحريريةالمنسوجاتحملأجلمنالأوربيةالتجاريةالسفنهناكوجدت
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

عنأما.(؟)الغرضلهذاالتوتأسجاربزراعةالاهتمامإلىالبعضأسارفقد

تلكوتقدمتوإنتاجها،الأصباغاستخدامفىالمسلمونأبدعفقد،الصباغةصناعة

صناعةسهرةمنبنيامينالرحالةإليهأسارمابدليلالصليبيةالمملكةفىالصناعة

اليهود)2(.أيدىفىوتركوهاالصناعةبهذهاهتمواالصليبيينأنونجد،الصباغة

مصدرمنالمنسوجاتفىاستخدمتالتىالأصباغمعظماستخرجتوقد

حولبكثرةزراعتهاانتشرتالتىالنيلة،منتصنعالزرقاءالصبغةفكانتنباتى،

.(3)الأردنووادىالساحليةصورسهول

عنعبارةوهىالفوة،سجرةجذورمنتؤخذفكانتالحمراء،الصبغةأما

ثمارمنفأخذالأصفراللونأما.(4)اهبيصبغالسكركقصبطويلةحمراءعروق

ومن،الزعفراننباتزهرةمنأيضايؤخذأو،الأناضولفىنمتصغيرةسجيرات

ثابتةصبغتهتكونحيثالرماننباتقشورمنأو،الكركمسجرةجذور

.(6)الأصباغتلكلتثبيتالشبأيضاواستخدمت.(5)الألوان

منالرغمعلىالسكرصناعة،الشامبلادبهااستهرتالتىالصناعاتأهمومن

الجميلالأبيضبلونةتميزالحريرأنإلىالإسارةوتجدر.الأوربيةالقارةمواننمنوغيرهماومرسيليا

إعجابمحلجعلهمما،الشفافيةوشبة،والمتانةكالضعومة،مميزةبصفاتواقسمالاصفرار،إلىالمائل

الدوليةالتجارةنطاقفىفدخلفرائهعلىونساءرجالمنالأغنياءوكبارالقدماءالملوكوحرص

الحروبزمنالشامبلادفىالمسلمونوالرحالةالجغرافيونعوض،مؤنسمحمد،واضحةبصورة

.100هامش321،022ص،الصليبية

.27صا،البلدانتقويمالفعداء،أبو(1)

.99ص،م1945بغدادحداد،قزرا.ت،بنيامينرحلة،التطيلىبنيامين(2)

3870.3(Benvenisti. The Crusaders, P)

.157لرر،الاقتصاديةالعلاقات،العالعبدالسيدمهجة(4)

.152ص،نفسه(5)

,18976( Fetellus, Description of Jerusalem and Holy land, P.P.T.S, Vol. VI, London)

ع.،7.
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

لونرةنظراوتقدمها،ازدهارهاعلىحافظتأنهاإلاالقديمةالصناعاتمنأفها

العصيرويصفون،هاونفىالشامأهليسحقهالمحعولهذاينضجفعندما.زراعته

وأالجليدفيشبهويتصلبيتجمدحتىمعينةحرارةدرجةفىأوانفىيضعونهثم

السكانمنالصليبيونوتعلم.(Zucar)1السكر.عليهويطلقون،الأبيضالملح

الأوربىالغربفىاستخدموالسكر،قصبمنابسكراستخراجطريقةالوطنيين

الاستعمالسائعكانالذىالنحلعسلمنبدلاالشهيةالموائدوعلى،العلاجفى

مدىيعنى،الوقتذلكفىالسكرمنقطعةإهداءوكان.الصليبيةالحربقبيل

خلالفىحدثالوضعذلكأنالمتصورومن.(2)إليهللمهدىالشديدالحب

هـ.6/م،2القرنمنالأولينالعقدينفىالدراساتمرحلة

ومنالصليبى،للملكملكاكانتفقدالعمليبيين،عندالسكرمعاصرعنأما

واستعانالمحمهمول)ر(.منجزءايقدمأوللملكأجزايدفعاستخدامهاأراد

عالصليبيونحركمابعكا،السكرمعاصرلإدارةالمسلمينبالأصىالصليبيون

بمعاعرللعملأيديهمفىسمطتعندماقيساريةبمدينةبعفالنساءاستبقاءعل

.(4بها)السكر

فىالأنهارمياهأيضااستخدمواالصليبيينأنإلىثيودوريتمشالرحالةوأشار

إلا،الأولبلدوينعهدعلىتأخرهمنالرغموعلىالسكر"5(قصبمعاصرإدارة

الملك.ذلكعهدفىكانلماامتداداكانوصفهأنالمفترضمنأنه

1( Thompson, Economic and Social of the Middle age (300-1300), Vol. I, London)

.359.1959.P

منعثروالثاكعشرالثانىالقرنينفىالثامبلادفىالحضاريةالأوضاع،الحويرىمحمدمحمود(2)

.134ع،م1979القاهرة.طالميلاد،

.253.3(Benvenisti. The Crusaders. P)

.154.4(Fulcher of Charters. P)

.253.5(Theoderich. P. 64: Benvenisti. The Crusaders. P)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

الرحالةواسار.(؟)العسلصناعةالسكرعلىقامتالتىالصناعاتومن

غلاياتفىويوضع،القصبععمارةمنجزءيؤخذإذاصناعتهطريقةإلىبرسارد

عسلصناعةإلىبالإضافةقوامها)2(.يتماسكأنإلىمعينةحرارةفىرجةفىخاعمة

مدنمنوغيرهابالجليلدانيالالرحالةأشاركماخلاياهانتشرتالذىالنحل

وصناعة،الفواكهحفظفىالسكرالصليبييناستخدامإلىبالإضافة.(3)الشام

تمكنواالمقدسبيتفىالصليبيينأنإلىالشارترىفوسيهالمؤرخأسارإذالمشروبات

السكر)4(.فىطويلةمدةبحفظهوذلك،المجففالتينصناعةمن

المرحلةتلكخلالالمسلمينمنالفواكهحفظعشاعةالصليبيونتعلموهكذا

المنطقة.فىوجودهمتاريخمنالمبكرة

أسارفقد،خاصةأهميةالشامبلادفىالبلسمزيتاستخراجلصناعةكانكما

استخرجثم،(5)بفلسطينالبلسمأسجارزراعةانتشارإلىالصليبيينالرحالةاحد

الطقوسبعضفىإليهلحاجتهمالزيتبهذاالصليبييناهتماموجاءبعدفيمازيته

إلاوالتنصيرالتعميدعندهميتمفلا،الصناعةهذهازدهارفىمهماعاملا،الدينية

تطهيرفىالصليبييناستخدمهكما،المعموديةماءفىالبلسمدهنمنسىءبوضع

أسجارمنالنباتيةالزيوتاستخراجذلكإلىيضاف،الموتىوحفظالجروح

نأإلىالربوةشيخأسارفقد،الشامببلادانتشرتالتى،والكتانوالسمسمالزيتون

.(،)الزيتونزيتلاستخراجالمراكزأهممنكانتنابلس

.،3ص،نامهسفرخسرو،ناعر(1)

,100.2(Burchard, P)

;45.3(Daniel, P)

علوععهالجراديأكلونكانواالأردنمنطقةفىالرهبانأنإلىفيترىدىجاكأشاربعدفيما

1998عمان.ط،البيشارىسعيد.تالمفدس،بيتتاريخ،الفيزىيعقوبانظر:ذلكعن.النحل

.63،64ص،م

.249.4(Fulcher of charters. P)

.12.5(Fetellus, P)

.200ص،م،923ليبزج،مهرنتحقيقوالبحر،البرعجائبفىالدهرنخبة(6)
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةلاجنماعيةواالاتتصاديةلأوضاعا:انصالفصل

،الزيتونأسجارفيهاتكثرالتىالقرىمعظمفىالزيتونمعاصرانتشرتوقد

المعاصرإلىويرسلونهالمحصوليجمعونثم،الزيتونثمرةيقطعونالفلاحونفكان

المعصرانى)"(.عليهاويمثرفالحيوانأوالإنسانبواسطةتعملكانتالتى

عليها،استولواالتىالمدنفىابصناعةتلكاستمرارعلىالصليبيونوحرص

الزيتونزيتبتصديراهتمواكماالمعاصر)2(،تلكإدارةفىالمسلماتالنساءفاستغلوا

تصدركانتالتىالكمياتأنمنالرغموعلى،الأوروبىالغربإلىوالسمسم

المرجحومن.الفترةتلكفىأورباإلىتصدرالتىالسكربكمياتقورنتإذاقليلة

المستوطناتفىالدينرجاللكباراحتكاراكانتالزيسونزيتاستخراجصناعةأن

صناعةالزيوتاستخراجصناعةعلىوترتبوالقبيبة..،البيرةمثل:الصليبية

.الصابون

فكان،ونابلسوعكاأنطاكيةفىالمصانعإنتاجعلبالحصولالصليبيونواهتم

وليس.(3)الصابونمصانعفىللعملبنفسهيختارهمأسخاصايعينالصليبىالملك

نأنلاحظحيثذلك،منثابتادخلاضمنالصليبىالملكأنفىسكمن

فىالضرورىالصابونواستخدامالاستحمامفىالمسلمينبعاداتتأثرواالصليبيين

المخصصةالأماكنفىالطبخأوانىتنظيفأجلمنوكذلك،العامةالحمامات

البلاد)4(.أنحاءمختلفصالمدينةإلىللقادمينالأطعمةلصناعة

،كبرىاهميةالصليبيةالحروبعصرفىالشامبلادفىالخمورلصناعةكانتكما

الصليبيين،بينالعاديةالأمورمنالخمرسربأن،الصليبيينالرحالةأحدأسارإذ

.330،331ص،والاجتماعيةالسياسيةالأوضاعنابلس،البيشاوىسعيد(1)

.154.2(Fulcher of Charters. P)

.196.3(Conder, The Latin Kingdom, P)

-492/ما718-1099المقدسةالأراضىفىالصليبىالاستيطان،ملامةالحميدعبدحسنىجلال(4)

2004300شصىعينجامعة،البناتكلية،منثورةغيردكتوراهرسالة583 vo.
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

وصيداأنطاكيةكانت.(؟)الشرقيينالمسيحيينمنالخمرصناعأغلبكانوقد

وقد،الشامبلادفىالخمورإنتاجفىالرئيسيةالمراكزمنالمقدسوبيتوصفورية

الأوروبى.الغربفىواسعةسهرةالمقدسةالأرضنبيذحقق

لتوافروذلكالخبز،صناعةالصليبيونبهااهتمالتىالضروريةالصناعاتومن

المسلمينبينمشاركةالطاحونةكانتفقد(2)الحبوبمنوغيرهاوالشعيرالقمح

واستغلوا،الغلالطحنفىاليدويةالمطاحنالصليبيونواستخدم،والصليبيين

.(3)المطاحنتلكإدارةفىالمسلماتالأسيرات

الأوليةالموادوجودإلىهذاويعود،القديمةالصناعاتمنالزجاجصناعةوتعد

الناعمةالرمالوكذلكالرماد،منالمستخلصروالبوتاسيومالرخاممنهاصنعالتى

بهااهغوقد،الشوامالصناعمهارةنغفللاوبالطبع،السواحلعلىالموجودة

التىوالأكوابالقواريرصناعةأجلمنالأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيون

منالمكونالخليطوضعيتموكانوالبخور،كالزيوتالمصنعةبالمنتجاتملأهايتم

يبدأالخليطانصهاروبعد،الزجاجعبصناعةالخاالفرنفىوالرملالبوتاسيوم

.(4)تكوينهالمرادالشكلتكوينيتمحتى،طويلةأنبوبةعبرالهواءنفخفىالصناع

عهدفىالصليبيونواستغلهاالشامبلادفىانتشرتالتىالصناعاتومن

،المقدسالكهفبتزييندانيالالرحالةأسارفقد،الرخامصناعة:الأولبلدوين

علىالصليبيوناستخداميقتصرولم.(5)الملونالرخاممنبقطعالصخرةقبةوتغطية

أسوةالرخاممنمستطيلةبقطعوحجراتهمقلاعهمبزخرفةقاموابلهذا،

.101.1(Burchard. P)

.26.2(Daniel, P)

0154.3(Fulcher of Chartres. P)

.385.386.4(Benevenisti. The Crusaders. P)

.13,12.5(Daniel, PP)
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

استخدمواالصليبيينأنفيه،لاسكومما.(1)الشرقيينالمسيحيينومنازلبقصور

بالصبغةأصبغتالتىالكنائسترميموفىبنوهاالتىالمستوطناتإنشاءفىالرخام

الكاثوليكية.

دانيالالرحالةذكرفقد،الطوببصناعةالصليبيوناهتم،أخرىناحيةمن

.(2)المقدسبيتالمقدسالكهفإلىالمؤديةالطرقبرصفالصليبييناهتمام

بشكلوالدروعالأسلحةبصناعةالأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيوناهتم

علالاستحواذإلىأدىالذىالأمر،بهمالمحيطةالعسكريةللظروفنظرامكثف

.(3)بيروتجبالفىوجدالذىالحديدخام

كانالتجارىالنشاطأنفيلاحظالتجارةأما.والصناعاتالحرفأمرذلك

،الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمملكةميزانيةدعمفىالرئيسيةالعناصرأحد

اهتمامكانهنامنذلك.وراءمنوفيرةمغانمغنمتفقد،الحجإلىبالإضافة

علىقامالصليبىالاقتصادأنالقولالممكنومنخاصا،اهتمامابالتجارةالمملكة

.وفيرةغنائممنهاالغزاةوغنم،والتجارةالحج

الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكةلدىتوافرتوقد

ماوإذا.والصناعات،الحرف،الزراعةعلىقامتإذ،التجارىالنشاطمقومات

ثم،والغربالمثرقبينتجارىكوسيطالشاملبلادالعبقرىالموقعذلكإلىأضفنا

لهتوانرتالتجارىالنشاطأنأدركناالأصليينأهلهالدىالمتوارثةالتجاريةالخبرة

المشروعأنخاصة،الأولبلدوينالملكعهدفىمزدهرنحوعلىقيامهعواكل

الغزاةقبضةفىتجارتهاووضعالمنطقةثرواتلنهبجاءالأصلفىالصليبى

والبندقية.وبيزا،،كجثوةالإيطاليةالتجاريةالمدنأبناءلاسيماعالأوروبيين

.73.74.1(Fedden. The Crusaders Castles. P)

,13.2( Daniel, P)

.128.3(Prawer, The Latin Kingdom, P)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالمليبيةالمقدسبيتمملكة

التىعكامدينةأبرزهاومن،التجاريةمراكزهابتعددالشامبلاداشتهرتكما

،التجارةفىالبارزدورهالهاكانوالتى،(ـه497)م1104عامفىمبكزاسقطت

طوالالسفنلرسويصلحبهاميناءوتوانرموقعهاحسنذلكعلىساعدهاوقد

الحصولعليهاالسهلمنفأصبححولها،التجارىالنشاطوونرةوحصانتهاالعام

بالمدناتصالعلىأنطاكيةكانتوكذلك،(1)الخاموالموادالسلعمنيلزمهاماعلى

علىتسيطرجعلهاالأمرهذا.(2)والبصرةوبغدادكالموصلدجلةنهرعلىالقائمة

بالمراكبتزخرجعلهاكما،الخارجأوالداخلمنسواءوالتجاريةالحربيةالطرق

مجالفىكبيرةسهرةحازتالتىالمهمةالتجاريةالمراكزمنوتصبحأوربا،منالاتية

اللاذقية.بمدينةالتجارة

مركزاتعتبرفهى،(3)الشامببلادالتجارةومراكزمدنأهممنبيروتكانتكما

فىالتجارعليهاوترددأوربا،إلىآسياوسطتجارةحومستوالشامبلادلتجارة

واتصلت،الغربيةبالسلعمحملينليعودواالشرقيةبالسلعمحملينالتجارةمواسم

يلجألذا،هادئةالميناءهذاومياه،(4)بيروتميناءطريقعنالمتوسطبالبحردمشق

السنة.أوقاتمعظمفىالسفنإليها

،(5)الشامبلادلتجارةبالنسبةبيروتبعدالثانيةالمرتبةفئطرابلسميناءويأتى

بلادسمالىفىالتجاريةالمراكزأهممنفكانتحلبأماحلب.تجارةمخرجفهو

وفىوتركيا،الشامبينالشمالىالمدخلعندوقوعهافىحلبأهميةوتبدو(،)الشام

.250ص،البلدانتقويمالفداء،أبو(2)

.،3ص،نامهسفرخسرو،ناصر(5)

،10ص،نفسه(6)
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الأولبلدوينعهدفىالمقدصبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتماديةالأوضاع:الخاصالفصل

lSلها،الصغرىوآسيافارستجارةتجميع Liiالذينالأجانبالتجارمقصدنت

كانتالساحليةالشاميةالموانىأنالقولالممكنومن.(1)طرابلسمنإليهايمملون

الداخلية.المدنمنتجاتلتصريفمنافذ

تنوعتفقدالدراسةفترةخلالالصليبيةالمملكةفىالتجارةنظمعنأما

فىبتخصصهالمحلىالسوقتميزماوغالبا(2)وسنوية،ورسمية،محليةبينالأسواق

وكانوغيرها،الفاكهةوسوقوالحريرينالعطارينأسواقمثل:معينةسلعة

.المجاورةللمناطقاليوميةالحاجاتسدالأسواقهذهمنالغرض

البهاراتمثلالشرقيةالسلعورودبموسمارتبطتفقدالموسميةالأسواقأما

مواعيدهاوكانت،والصينالهند،منالقادمةالسلعإلىبالإضافة،Spicesوالتوابل

الحربفترةفىسهرتهاذاعتالتىالموسميةالأسواقومنتتغير)3(.ولممحددة

سمالىالجليلمنطقةفىيقعوالذىcMauzaribموزربسوقالأولىالممليبية

حيث،حورانمنطقةفىالموجودالميدانأوالفسيحالسهلعندوبالتحديد،فلسطين

القوافلوصولعنديقامكانالسوقهذاأنالمفترضومن،اليرموكفهريجرى

المسلمينالتجارمنالعديدكانحيثالصيفمستهلفىمكةمنالاتادمةالتجارية

بلدوينعهدفىالسوقهذافىالصليبيينالتجاراستراكالمرجحومن.يحضرونه

.(4"المقدسبيتمملكةحدودعلىوقوعهاعتبارعلىالأول

.190ص،الاقتصاديةالعلاقات،العالعبدالسيدمهجة(1)

.168ص،والغربالثرقبينالعلاقات،عطيةسوريالعزيز(2)

,585-584.3(Thompson, Economic and Social, Vol.11، PP)

التجارة،اللهعبدأحمد428-27ص،الوسطىالعصورفىالأوربيونالرحالةعوض،مؤنسمحمد(4)

.134ص،الشامىالساحلفى

;26.Theoderich, P. 65; Fetellus, P-

،م1291إلى1099منالشامبلادفىالصليبيةالمناطقفىالأسواق،يوسفالخالقعبدالحافظعد

198976عام،الزقازيقجامعة،الآدابكلية،ماجستيررسالة Jo,. P.
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

ثيودوريتشالألمانىالرحالةفأسار،الكنائسحولأحياناالأسواقأقيمتوكذلك

وقصدهلا)ءيم،Sepulchrالمقدسالضريحكنيسةأمامأقيمالذىالكبيرالسوقإلى

.(1)الجهاتجمغمنالأهالى

فىالأوربىالغربأسواقإلممابتصديرهاالصليبيونبهااهتمالتىالسلععنأما

السلعأهممنفكانت،والبهاراتالتوابلرأسهافعلى،الأولبلدوينالملكعهد

غندالصياملمواسماستعداداالأسماكحفظفىلأهميتهاعليهاالطلبزادالتى

الشديدالأوربىالطقسفىساخنةكمشروباتكذلكوتستخدم،المسيحيين

فهوأهمها)3(منالعنبروكان(2)ديجمذاقالطعامإعطاءفىأهميتهامع،البرودة

علىالثانيةالمرتبةفىالسكرويأتىوالبخور،العطورعنفضلا،الطبفىيستخدم

عشروالثالثالثانىالقرنينفىأوربافىالسكرمنيستهلككانمامعظمأناعتبار

صفوريةتصدرإذالثالثةالمرتبةفىالخمورتأتىثم،الشرقمنجاءالميلادى

إنتاجه.وإنطاكيةوالناصرة

أماأوربا.إلىوالبطيخوالبرتقالوالليمونوالقطنالزيوتتصديرتمكما

دمشقفىالمصنوعةالحريريةالثيابتصديرعلىالصليبيونحرصفقدالمنسوجات

وغيرها.القطنيةالمنسوجاتإلىبالإضافة،الموصلفىالمصنوعوالموسلين

وجود،الصليبيةالحروبعصرفىالشامبلادفىالتجارىالنظامأسسومن

التجارةانتعاشبعدالقنصلوظيفةإلىالحاجةظهرتفقد،التجاريةالقناصل

القنصلمنتتكونهيئةوجودالظروفواقتضت،والغربالشرقبينوخاصة

(Theadrich)1..ح022

ذلكعن.التجارىالنشاطفىوأهميتهالفلفلعنالدراسةمرحلةبعدفيماإشاراتوجدناوقد(2)

العصورأواخروالغربال!ثرقبينومحطاتهاالدوليةالتجارةطرق،فهمىزكىنعيمانظر:

1973201القاهرة.!،الوسطى -( 97 v,o cr.

.22ص،م1957القاهرة.ط،رفعتعزيزمحمد:ت،التوابلطلبفىهاو،سونيا(3)
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الاولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

للقنصلكان.(1)المحليةوالسلطاتالتجاربينالاتصالحلقةليكونواومعاونيه

،(2)القنصلوكيلإلىبالإضافةوالترجمانالعقودموثق:منهميعاونونهموظفون

الصليبيين.والتجارالمسلمينبينالعلاقاتبتنظيمالقنصلقاموقد

فكانت،الأولبلدوينالملكعهدفىبهاالتعاكلجرىالتىللنقودبالنسبةأما

بعدهاقلدواثم،الصليبيونقلدهاالتىالدنانيرأولهىالفاطمىالمستنصردنانير

مندقةأكثرالآمرلدنانيرالصليبىالتقليدفكان،اللهبأمرالحاكمالخليفةدنانير

المستنصر.لدنانيرالصليبىالتقليد

إلىانقسمقدالأولبلدوينالملكعهدفىالنقدىالنظامأنيلاحظ،وكذلك

بروتريةونقود،القيمةالعاليةالفاطميةوالفضيةالذهبيةالنقود:أساسيينقسمين

مجتمعفىالصليبىالكيانلوجودنظراوفرنسيةولاتينيةيونانيةكتابةذاتنحاسية

الملكرأىوقد.الخاصةعملتهمالصليبيينلدىيكنلمحينفى،متقدمنقدى

سكإعادةعلىوالعملجديدةنقودسكعدمالأفضلمنأنهالأولبلدوين

وسياسيةاقتصاديةميزاتعلىللحصولوذلكالرها،فىالمنتشرهالبيزنطيةالنقود

بعدجديدةنقودسكالوقتنفسوفى،تكلفةبدونللتعاملنقودإيجادطريقعن

الأ!لبلدوينالملكسكهاأعادالتىالنقودأنويلاحظ.(و)القديمةالنقوداختفاء

.(4)الذهبيةالعملاتمنكانت

النوع:نوعينإلىالأولبلدوينالملكعهدفىضربتالتىالنقودانقسمت

علىيوجدكماكبير،صليبوجههاعلىيوجدذهبيةعملةعنعبارةوهوالأول

.112.1(La Monte, Feudal Monchary in the latin kingdom, P)

.224ص،الاقتصاديةالعلاقات،العالعبدمهجة(2)

.160ص،الصليبىالاقتصاد،الطحاوىحاتم(3)

134vo-2001135.القاهرةطومصر،الشامفىالصليبيةالنقود،النبراوىرأفت(4) 4f.
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

دائرتينداخلBALDVولSREXباللاتينيةبلدوينالملكاسموجهههامش

هذالعبوقدداود،برجيمثلمبنىصورةفعليهالظهرمركزأماالمركز.متحدتى

.+Deleاللاتينيةبالحروفالمقدسبيتمدينةعنالدفاعفىكبيرادوراالبرج

ندرةأكثرأنهغيروالزخارفالمكتاباتنفسعليهيوجدالثانىوالنوع**3!!مأل!

ذلك.عنوزناوأخف

فىسكتكما(")النحاسيةالعملاتمنإنطاكيةإمارةفىالنقودسكتبينما

.(2)الفضيةالدينيراتطرابلس

النوع:نوعينإلىاليونانيةبالكتاباتالبيزنطىالطرازعلىالأولبوهيموندضربهاالتىالنقودتنقسم(

،اليرىبيدهالصليبويمسكهالةرأسهوحولبلحيةبطرسللقدي!نصفيةصورةوجههعلىالاول

8"القديسبالعربيةومعناهاONOTCلكلمةاختصاروهىONOTOالآتيةاليونانيةالحروفوحوله

نرعانمنهويخرج،الأذرعباقىمنأطولالسفلىذراعهكبيرلاتينىصليبفعليهالظهرأما."بطرس

منحروفابينهاالأربعالصليبأذرعهوتحصراليسار،إلىمتجهوالآخراليمينإلىمتجهأحدهمانباتيان

.Bاليونانيةالأبجدية H. M.Tذراعين.كلبينالمسافةفىحرفبواقع

انظربوهيموند.نقودمثلالنحاسمعدنومنكثيرةفهىتنكردبضربهاأمرالتىالنقودعناما

109ا06ص،الصليبيةالنقود،النبراوىرأفت c.

503_1211506_،109)برتراندعهدفىضرب( / f)الوجهمركزعلىويوجد،الفضةدنييراتهـ

bباللاتينيةبرترانداسمالوجههامشعلىيوجدكما،صليب + BERTRANDVSدائرتيناخل

وهىTASهىحروفثلاثةعليهنرجدالظهرمركزأماالمتماسةالحبيباتمنالمركزمتحدتى

كما،صغيرةكراتبينالظهربهامث!بقيتهاوالموجود،باللاتينيةمدينةلكلمةالأخيرةالثلاثةالحروف

متحدتىمتراريتينداثرتينداخلTRIPOLISباللاتينيةطرابلساسمالظهرهامشعلىيوجد

1112506)طرابلسأميرPonsبونزالأميهرعنأما.المتماسكةالحبياتمنالمركز /r 1136 r-

السكجيدالشقودمننموذجنشرقدأنهغيربونزاسمعليهانقودعلىيعثرلمأنهفبلاحظهـ(531

ربماالنموذجهذاوأن،باللاتينيةطرابلسوالظهيرالوجهمنكلهامشعلىويوجدجدا،ونادر

مركزعلىويوجدالفضةدنييراتمنوهىبرتراندخليفةبونزالأميرحكمفترةفىضربقديكون

&TRIباللاتينيةطرابلساسمالوجههامشعلىيوجدكماالكبير،الصليبالوجه P& LIS+بين

عليهفتوجدالظهيرمركزأما.متماسةحبيباتمندائرتينداخلذلكوصغيرةكراتحروفهابعض

+bأت)7)وهىحروف TRIPOLISبهامش!5الحرفينأنورب،المركز،متحدتىدائرتيناخل

.154152cص،الصليبيةالنقود،النبراوىرأفتبونز،للأميراسممنالأولانالحرفانهماالوجه
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الأولبلدوبنعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتاعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالعملاتأنالقوليمكنحال،أيةعلى

وأيضا،والنحاسيةالفضيةالدنانيروكذلك،الذهبيةالبيزنتاتعلىاعتمدتقد

حيثذهبيةعملةسكتمانادراالصليبيةالإماراتأنماك;Obotsالدنانيرأنصاف

الدنانير)؟(.وأنصافالنحاسيةالدنانيرعلىكبيرحدإلىالنقدىالنظاماعتمد

للنظامالسعريةالقاعدةتمثلكانتالذهبيةالبيزنتاتأنالقوليمكنثمومن

حيثمنمحاكاتهاأهمها،تطوراتبعدةمرورهامنالرغمعلى،للصليبيينالنقدى

السعريةالقيمةأنويبدو،الفاطميةللعملاتبهاالذهبنسبةحيثمنلاالشكل

هـ580/م1184عامحتىالأقلعلىتماثلكانتالذهبيةالصليبيةللبيزنحات

الأسواقفىوالتعاملالقبوليلقىاخلالذى،الإسلامىللدينارالسعريةالقيمة

علىالإيطاليينالتجارمنالكثيرلاعتمادونظرا،التجارةعملياتوفىالصليبية

حلبمثلالداخليةالإسلاميةالمدنأسواقمنالشرقيةالبضائعاستيرادعمليات

بشرائهايقومونالتىوالبضائعالسلعثمنيدفعونكانواأنهمفالمرجح،ودمشق

ولههمذا،الصليبيةبالبيزنتاتالتعاملالمسلمينلرفضنتيجةالإسلامىبالدينار

.(2"الإسلاميةبالعملةالصليبيةالأسواقفىتعاملواالتجاراننعتقدنفسهالسبب

قدوالصليبيةالإسلاميةوالفضيةالذهبيةالعملاتأن،الاستنتاجويمكن

على،الصليبيةالأسواقفىبالجملةالبيععملياتفىأساسىبشكلاستخدمت

البيععملياتفىالصغيرةوالنحاسيةالفضيةالنقديةالقطعاستخدمتحين

حدودداخلالإيطاليةللعملاتفعلىوجودتوقعيمكنناكذلكيالتجزئه)3(،

يكونالتىوالشراءالبيععملياتحظيتحيث،الإيطاليةالقوميوناتأسواق

سةيرجحالذىالأمر،الأمالمدينةمنمستمدةبقوانينالإيطاليينمنأطرافها

167،168ص،الصليبىالاقتصاد،الطحاوىحاتم(1)

.167،168ص،الطحاوىحاتم(2)

.167،168ص،نفسه(3)
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

الصليبية،العملاتعنبعيدابيزا-البندقية-جنوابعملاتنقدىتعاولوجود

الأسواقمعجنبإلىجنباأساسىبشكلالملكيةالأسواقفىاستخدمتالتى

.(؟)الإيطالية

فإن،والفضةالذهبمنوفيراالصليبسننرصيدكانعندماأنه،ويلاحظ

النقوداعتبارورغمالصليبى،الاقتصادقوةعنعبرتوالفضيةالذهبيةالعملات

فإننا،الكبيرةللنقودالمساعدةالعواملضمنمنوالبرونزيةالنحاسيةالصغيرة

للناقودالفعليةالقيمةانخفاضإلىأدىالصليبيينلدىالواسعانتشارهاأننعتقد

وجودها)2(.ندرةوبالتالى،الذهبيةالكبيرة

بلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكةأن،العرضذلكمننخلص

وتجارية.وصناعيةزراعية:متعددةاقتمماديةأنشطةبهاوجدتالأول

التىالطبقاتتحددأنالأمرفيتطلب،عهدهفىالاجتماعيةبالناحيةيتصكفيماأما

.بالشامالصليبيينمجتمعمنهاتألف

علىوكان،الحاكمةالطبقةتمثلكانتوالفرسانالنبلاءطبقةأنبالذكر،فجدير

عنأما.الفرسانيليهمالنبلاءكبارثم،نفسهالمقدسبيتملكالطبقةهذهرأس

داحdalSلاstemالإقطاعىالنظاموفققامتفقدالطبقةهذهأفرادبينالعلاقة

أنرادوكاناللاتينى،الشرقإلىوانتاقل.(3)الأوروبىالغربفىسائداكانالذى

.،69صالصليى،الاقتصاد،الطحاوىحاتم(1)

.169ص،السابقالمرجع،الطحاوىحاتم(2)

والاجتماعةالسياسيةالحياةعلى،محمدالحفيظعبدانظرالمقدسبيتمملكةفىالإقطاعىالنظامعن(3)

قيرماجستيررسالةالميلادى،عروالثالثقشرالثانىالقرنينفىالأدنىبالشرقالصليبيينعند

فىالوسعىوالعصورالإقطاعكوبلاند،،98-93ص،م1975القاهرةجامعة،الآدابكلية،منشورة

762ص،+ج،اليازجىكمال:ت،وفلسطينولبنانسورياتاريخحتى،فيليب،17صأوروبا،غرب

.117،118ص،م2004الإسكندرية.ط،الصليبيةالحروبتاريخالسيد،محمود
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسببتلمملكةوالاجتماعيةالاتتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

كانواأنهممنالرغمعلىالصليبى،المجتمعفىالارستقراطيةيمثلونالطبقةهذه

الواردقلةأو،الأولىالحملةفىالضحاياكثرةبسببنمصحالةفىوظلتقليلةقلة

ولكنالمقدص،بيتسقوطمنذتنعطعلمالحجاججموعأنويلاحظ.الغربمن

العظمىالغالبيةوكانت،الحجبعدالشامبلادفىالإقامةفضلواهؤلاءمنقليل

الصليبيينالزعماءمنعددفعلمثلماالأوروبىالغربإلىالعودةفضلتمنهم

نورماندىكونتروبرت:رأسهمعلىوكان،أوطانهمإلىالعودةتررواحينما

.(؟فلاندرر)كونتوروبرت

بفضلالصليبىالمجتمعفىالثراءمنكبيربقدرالنبلاءطبقةتمتعتوقد

منهماكلكانوالتى،المسلمينحسابعلامتلكوهاالتىالزراعيةالإقطاعات

ثلثأوربعإلىتملربماضريبةويدفعونالبلاد،أهليقطنهاالقرىمنعددايضم

.(2)المحاصيلمنالأرضإنتاجصافى

عامةعنعبارةهؤلاءوكان،الصليبيينمنالمحاربينعامةطبقة،الطبقةهذهيلى

الصليبيةالحربفىساركواوقدوالنبلاء،الفرسانإلىينتموالمالذينالصليبيين

الجيشفىالمشاةنرقيؤلفونالغربيينالصليبيينمنالعامةهؤلاءفكان،الأولى

المسيحيين،بناتمنالتزاوجإلىبالشاماستقرارهمبعدواضطرواالصليبى،

كانعندماالأولبلدوينالملكفعلمثلما.(3)الأرمنوبخاصةالمحليينالشرقيين

اتخذوافقدكوريتناى،دىوجوسلينبورجدىبلدوينوكذلكللرها،أميرا

.(4)الأفراخأوالبولانىطبقةعنهانتجلهمزيجات

.160.1(Fulcher of Charters. P)

غيرماجستيررسالة،الصليبيةالحروبععرفىالشامبلادفىالمسيحىالمجتمععل،السيدعلى(2)

9,..1979القاهرةجامعة،الادابكلية،منشورة Jo.

.386ص،،جاالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(3)

.386ص،)ج،نفسه(4)
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

والقبطييناليعاقبة:تشملكانتالتىالشرقيينالمسيحيينطبقةذلك،يلى

.(1)والموارنةوالأرمنوالسريانواليونانيينوالنساطرةوالأثيوبيينوالجورجيين

نحوهموأحسوا،الشرقيينالمسيحيينهؤلاءالغربيونالصليبيوناحتقروقد

المذهبى)2(.للخلافنتيجةعمومابالكراهية

المسيحيينمنوالاقترابالتوددبمحاولةقامالأولبلدوينالملكأنبيد

بالنسبةالملحةالمشكلةوهى،البشرىالعنصرنقصمشكلةلمواجهة،الشرقيين

"3أالمنطقةفىالديموغرافىالتوزيعلخريطةجزئىتغييرإلىفاتجه،الصليبىللكيان

المناطققلبفىالإسلاميةالسكانيةللكثافاتالاستراتيجىالبعدلمواجهة

الصليبية.

عامفىالصليبىالملكهذاعاسهاالتىالتماسيةالتجربةخلالمنذلكونلاحظ

وأهلالمزارعونفانتهز،الجليلإقليمالسلاجقةهاجمعندماهـ(6)م1113

الذىالوقتفى،الصليبيينطاعةعنوخرجواالفرصةتلكالمسلمينمنالإقليم

بلدوينلتغيبخاليةسبهوهى،الجنوبمنالمقدسبيتالفاطميونفيههدد

.(4)اهنعورجالهالأول

الذينالشرقيينالمسيحيينسوىالأولبلدوينيجدلم،المشكلةهذهوأمام

وقام،عليهميعتمدلكىسرابهمفاتصل،وحورانالأردنفهروراءفيمايسكنون

سعيد.ت،المقدسةالأرضوصف،فورزبورغيوحنا،173ص،المقدسةالأرضوصفبورسارد،(؟)

,199713vعمان.طالبيمثاوى، o. f،.

Halmes "Life among the Europeans in Palestine and Syria in the Twelfth and-

Thirteenth Centuries", in Setton, A History of the Crusades, Vol. V, Wisconsin

.38.1985.P

.386ص،،جاالسابقالمرجععاسور،سعيد(2)

.102ص،والغربالشرقبينالعلاقاتعوض،مؤنسمحمد(3)

??1972بيرو!.ط،الوسطىالعصورفىوالغربال!ثرقبينالعلاقاتتاريخعاسور،سعيد(4)

269.
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخاصالفصل

ووعدهمذلك،فىوترغيبهمالمقدسبيتفىبالإقامةبإغرائهمالصليبىالملك

يعيشونها)1(.كانواالتىحياتهممنأفضلبحياة

حيازةإلىبالإضافة،الملائمالمسكنعلىالحصولفىالإغراءاتهذهوتمثلت

فىكبيرةجاذبيةمنالمقدسةللأماكنوما،الدينىالعاملبجانب،الزراعيةالأرض

teaسنتىعنهافرحلوا،يهاجرونجعلهمممانفوسهم 509 c508) P1116c1115).

دعمفقدذلك،وراءمنأهدافعدةحققالأولبلدوينأن،فيهسكلاومما

عقببهاأصيبتالتىالسكانيةالخلخلةبعدالقدسمدينةفىالبشرىالوجود

نأاعتبارعلىمهمةاقتصاديةقوةوأوجد،الشهيرةهـ(492)م1099عاممذبحة

وغيرها،والرعىالزراعة:مثلالحرفمنالعديدفىبرعتالمسيحيةالعناصرتلك

.الوليدةالصليبيةالمملكةاحتاجتهاولذلك

فىدلالاتهلهالمقدسبيتفىالجديدالمسيحىالدعمهذاوجودأن،نغفلولا

مخاطرأيةضد-الأصليةالعسكريةللقوةمعاونةبصورةحتىالمدينةعنالدفاع

.(2)الفاطميةعسعلانمدينةناحيةمنقادمة

الأحرارالأوربيينعناعرمنتكونتفقد،البورجوازيةبطبقةيتعلقوفيما

الطبقةهذهفكانت،التجارىالنشاطلممارسة،الصليبيةالمملكةإلىجاءواالذين

هكذاكانتأنهاالرغموعلىالصليبى،الطبقىالهرمفىالنبلاءطبقةأسافلتوضع

المدنفىالطبقةهذهعاستوقدالأعمليين،السكانمنأسمىمكانةاحتلتأنهاإلا

إلىعليهاحصلواالتىالثروةوأدت،الداخليةالمدنمنمعينوعدد،الساحلية

.(3)لديهمأهميةإضفاء

.508.1(William of Tyre, Vol.I, P)

.،03ص،والغربال!ثرقبينالعلاقات،عوضمؤنسمحمد(2)

.83ص،والشامبلادفىالحضاريةالأوضاع،الحويرىمحمود(3)

"0،
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تركزواوهؤلاء،الإيطاليينالتجارطبقةهناككان،البورجوازيةطبقةجانبإلى

،وبيروت،وقيساريةويافا،عكا،:مثلالساحليةالموانىوبخاصة،الصليبيةالمدنفى

Sonسيمون)سانوالسويديةواللاذقية،وجبيل،وطرابلس Simon).

بلهجتهمويتحدثونبذاتهاقائمةمستقلةطبقةيكونونالتجارأولئكظلوقد

عهدوفى،(؟)والتجاريةالماليةالمعاملاتنطاقفىإلابغيرهميختلطونولاالوطنية

فىمساعداتمنقدمهمابفضلكبيرسأنالطبقةلتلكأصبحالأولبلدوينالملك

الشامى)2(.الساكلإخضاع

عنهم،يستغنواأنالشامبلادفىللصليبيينيمكنلاكانالرقيقلطبقةبالنسبةأما

منبكثيرأنرادهالقيام،(ر)الطبقةتلكوجودالأوروبىالغربفىاعتادواأنبعد

فقد،حاكمةأرستقراطيةطبقةباعتبارهمبهاالقيامالصليبيونيألفلمالتىالأعمال

منكبيرةأعدادالرقيقهؤلاءمنوكانوالبناء،التشييدأعمالفىيستخدمونهمكانوا

والصليبيين.المسلمينبينالمستمرةالحروبفىأصىوقعواالذينالمسلمين

منخوفامنهمالكثيرهجرةنتيجةضئيلةقلةكانوافقدc)اليهوعنصرعنأما

هـ(491)م1096عامالراينحوضحولبمذابحضدهمقامواالذينالصليبيين

فيما،ومغلقةمنعزلةأحياءفىيعيشواأنففضلواالأولىالصليبيةالحملةسيرأثناء

وصور،،وطرابلس،واللاذقية،أنطاكية:مناطقفىتمركزواولقدبالجيتو،يعرف

ضريبةعليهمنرضواقداليهودأنإلىالتطيلىبنيامينالرحالةأساروقد.(4)اكعو

.(5)الزجاجوصناعة،الصباغةمهنةيحترفونوكانوا،كالمسلمينالرأس

.873ص،،،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(1)

.الأولالفصلانظر(2)

.387ص،أ،جالصليبيةالحركةعاسور،سعيد(3)

ومغزاها،الظاهرةيهوديةحوليةخلالمنأوروباليئهودالصليبيةالاضطهادات،قاسمعبدهقاسم(4)

.142ص،م)98!القاهرة.ط،والوسيطالإسلامىالتاريخندوة

.39ص،بنيامينرحلة،التطيلىبنيامين(5)
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عنهامصدريةمادةنملكلاأننافيلاحظ،الصليبيينعندللأعيادبالنسبةأما

تاليةصليبيةتاريخيةمصادرإلىللاتجاهنضطروبالتالىالأولبلدوينلعهدمعاعرة

عنأعيادهمتختلففلملتناولها.عشرالثانىالقرنبهوأعنىالاقرن،ذاتمن

وخميسوالعنصرة،،والغطاس،البشارةعيد:مثلالمحليينالمسيحيينعندالأعياد

الأعيادمنوغيرهاالقديسيينوكبار،الفصحوعيد،السعفوأحد،الأربعين

المقدسةالنارعيدأو،الفصحعيدالصليبيينعندالأعيادأسهرمن.(1)الأخرى

cHolyfireالمقدسالضوءأوHolylightفعند،المقدسةبالمدينةخاصعيدوهو

المقدسبيتكنائسكلفىكالعادةالمقدسالضوءترقبيغالفصحعيداقتراب

منذقائ!االاحتفالذلكوكان،اليونانيينعنالاحتفالذلكاللاتينتوارثوقد

كماإلهى،بضوءالمقدسةبالمدينةالقناديلمنواحدةإضاكأةيغوفيه،سارلمانعهد

.(2)دانيالالروسىالراهبالاحتفالساهدمنذلكيتصور

ذلكففى،الطيبةالجمعةليومالغروبصلاةبعدللاحتفالالاستعداداتوتبدأ

بالزيتوتملأبه،الموجودةالمصابيحكلوتغسل،المقدسالضريحينظفاليوم

المصابيحتنظيفيتمالوقتذاتوفى،مضاءةغيروتتركالقناديلتوضعثم،النقى

.(3)المقدسبيتكنائسكلفىوالقناديل

بلدوينللملكالمعاصردانيالالروسىالرحالةالاحتفالهذاساهدوقد

رئيسىمكانفىوعلقهالروسىالشعبباسمق!ديللوضعاستأذنهفقد،الأول

.(4)المقدسالقبرأنهالمسيحيونيعتقدمافوق

ص،الصليبيةالحروبعصرالثامبلادفىالمسيحىاحجت!حععلى،السيدعلىانظر:الأعيادهذهعن(1)

.21ا-20!هل

.75.74.2(Daniel. PP)

.74.3(Daniel. P)

.81,80.4(Conder, The Latin Kingdom, PP)
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الأعدادتلكالخارجىالكنيسةفناءيسعولمكبير،حدإلىالكنيسةازدحمتوقد

ومناطقوأنطاكيةمصرمنبعفالحجاجحضروقد،البشريةالكتلمنالكبيرة

إغماءاتعدةحدثتوقدمخيفا،البشريةالكتلبينالتصادمكان،أخرىصليبية

مما،(1)الكنيسةأبوابفتحمنتظرينمضاءةغ!يرالشموعأيديهموفىيقعونوالناس

،الحجاجمنالمليبيةالمملكةزوارعددازدادالأعيادتلكمثلخلالأنهعلىدل

طائلة.أموالاذلككلعليهاودر

موكبفىيتمالاحتفالذلكوكان،المباركةالعذراءبعيدالممليبيوناحتفلكما

،الربهيكلأنهالصليبيونتصورهمافىوينتهى،المقدسالفريحمنيبدأبسيط

.(2)القناديلالمحتفلونكلوقد

رجاللكليمكنالتىالمهمةالأعيادبينمن"السعفا"أحدعيدكانكما

مساهمةمنالعيدذلكطقوستطلبهلمافيها،المشاركةالمقدسبيتفىالكنيسة

والبطريركالكنيسةرجالكان،الشمستشرقأنفقبل،بأكملهمالكنسيين

يبثانى،إلىيذهبونيوسفاطمارياديرومقدمالزيتونوجبلعمهيونجبلورهبان

أقدمهاوكان،المقدسةالذخائركلمعهمويأخذون،القدسمنميلبعدعلىوهى

الصلبوت.صليبأنهالفرنجةاعتقدما

رهبانمعالقيامةكنيسةفىيتجمعونالمدينةسكانكان،الحينذاتوفى

الكنيسةرجالويقود،الزيتونوأغصانالنخيلسعفمباركةتتموهناك،الضريح

وصلوعندماوحاسيته،الملكانشظاريروصولفىتجمعواوقد،القساوسةالكنيسةبداخلوكان(1)
الملكوجلس،زجلهيسبقأنيحاولكلالدخولفىالناسوتدافعالكنيسةأبوابفتحتالملك

القبرأبواببفتحشماسينأربعةومعهالأسقفقاموتد،المحرابمنبالقربتواضعفىبلدوين

،الصليبيونيعتقدكماالأجراسدقتثم،الأولبلدوينالملكبشمعةدخلوهحيث

.82,81.Conder, The Latin Kingdom, PP

.178.2(Prawer, The Latin Kingdom, P)
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يتقدمهبيثانىمنالقادمالموكبيقابلونكانواوهناكيوسفاط،بوابةإلىالموكب

اليومذلكفىالمسيحللسيدفعلهماالقومويتمثل،المقدسالصليبومعهالبطريرك

منتصففىمكانوهوcBetphageفاجةبيتمنطقةإلىومضىبيثانىتركعندما

مدينةإلىالزيتونجبلعبرذلكبعديمضىثم،الزيتونوجبلبيثانىبينالطريق

.(1)اهنماقترابهعندبابهافتحويتم،الذهبيةالبوابةعبرودخلالقديع!،

موكبخلالمنAscensiondayالصعودخميسبعيدالاحتفالهناككذلك

الموكبويتوجه،(2)المقدسالفريحكنيسةفىالصلاةبعدالزيتونجبلإلىيمضى

اثاروتوجدمنه،صعدالمسيحالسيدبأنيعتقدالذىالمكانفىمقامةكنيسةإلى

.3c)المسيحالسيدلقدمىالمكانفىمطبوعة

عيدأيضاالأولبلدوينعهدفىالصليبيينعندالرئيسيةالدينيةالأعيادومن

متزينين،الثيابأفخرمرتدينونساءرجالاجميعافيهيخرجونكانواحيثالميلاد،

.()الزينةأنواعبكل

ذإالصليبيه،للمملكةالأهميةمنكبيرقدرعلىمناسباتالأعياد،سكلتوقد

دعايةثم،التجارةحركةوفرةخلالمناقتعاديةمكاسبحققتخلالهامن

.الحجاجعودةبعدالأوروبىالغربفىلهاقويةسياسية

.34.35.1(Theodrich. PP)

البوابةمنبوقاريتقدمفإنهورزبرج،قسيوحناروايةوحسب،البطريركموكبقدومومع(2)

بوقار"االبوابة"وتفتحمنها،مرورهبعدالسلامعلطعيسىخلقأعلنتالتىالبوابةتلك،الذهبية

عندالناسإلىالاحتفاليةعظتهالبطريركيلقىأنوبعد،أغرابأومواطنونكلهموالعامةللموكب

تعظيميومفىإلايفتحولاعام،لمدةثانيةالبابيقفلالقداسانتهاءوبعد،الزيتونجبلأقدام

المقدعى،الصليب

.19.John of Wurzburg, P

.180.3(Prawer, The Latin Kingdom, P)

.200ص،الصليبيينعندلأجتماي*واالسياسيةالحياة،علىمحمدالحفيظعبد(4)
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بيومكالاحتفالالتاريخيةالمناسبا!بإحياءالصليبيونقامفقدالأعيادجانبإلى

أيديهم،فىالمدينةفيهسقطتالذىاليوموهوعام،كليوليومنع!ثرالخامس

فيماورزبرجأوفيوحناالألمانىوصف.الرحالةوقدفيها.لاتينيةمملكةوتأسيس

كان،اليومهذامنالباكرالصباح:"اففىقائلاالاحتفالذلكالدراسةمرحلةبعد

الصحرة()قبةالسيدكنيسةإلىالقيامةكنمسةمنمسيرةيقوداللاتينىالبطريرك

وبينالسيد()كنيسةبينهاالواقعةالساحةفىالصلواتلإقامةالجموعتتوقفحيث

المجتمعونكانالصلواتمنالانتهاءوبعدالأقمى(،)المسجدسليمانمعبد

سقطواالذين"الصليبيين"سهداءقبورحيثالمدينةأسوارخارجإلىيتوجهون

إلىالمسيرةتعودالشهداء""اقبورزيارةمنالانتهاءوبعد،المدينةاقتحامأثناء

المنطقةحيثللمدينةالشمالىالسورباتجاهوتسيرالعامالشارعتعبرحيث،القدس

بالناسموعظةيلقىالبطريرككانالمكانهذاوفى،الفرنجةمنهادخلالتى

.(1)ااالجمعيتفرقأنقبلالشكرصلواتتقامثم،المجتمعين

لانتخابالسنويةبالذكرىالاحتفالتمأيامبثلاثةالاحتفالذلكأعقابوفى

الصليبى.للوجودحاكمكأولالبولونىجودفرى

بيتسكانأنإلىفأسارمقتضبا،وصفاالاحتفالهذاالرحالةذلكوصفوقد

المدينةشوارععبرمسيرةفىخرجواثمالكيامة،كنيسةفىيجتمعونكانوا،المقدس

المدينةأغنياءوكان...كبيرةوليمةتقامكانتحيث،الملكىالقصرإلىيصلواحتى

.(2)القيامةكنيسةفىالفقراءعلالصدقاتبتوزيعيقومون

كانتماوعادة،الشائعالنمطهوطوابقالثلاثةأوالطابقينذوالمنزلوكان

سوىفيهليسصلبحائطعنعبارةالشرقيةالمنازلفىالأرضىالدورواجهة

.39.1(John Wurzburg, P)

,40.2(Ibid. P)
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ولكنالضوء،بعضبدخولتسمحالعلويةالطوابقنوافذوكانت.المدخل

البئر،يوجدحيث،الداخلىفنائهعلتطلكانتالبيتفىالأساسيةالفتحات

تتصلالأرضفىحفرةكانتبعفالأماكنوفىالمطر،ماءفيهيحفظوالذى

القديمة.الصناعيةالمائيةالقنواتبإحدى

منبالصعودتسمحبحيثالمنزلخارجتبنىالسلالمكانت،بعفالمنازلوفى

علىتحتوىالأثرياءمنازلكانتماوغالبا،المنزلطوابقمنطابقكلإلىالشارع

تحمىلكىبالقماشالمغطاةالأقواسمنيتكون،الخارجفىالإضافىالبناءمننوع

والمطر)؟(.الشمسمنالمدخل

منكثيراإنإذ،الشرقيةبالملابسالصليبيونتأثرفقدبالملبسيتصلفيماأما

فيه،والإقامةبالشرقمصيرهمربطفىالرغبةلديهمكانتالصليبيينالمحاربين

يؤثركانف!نهبأوربا،عهدهتربمنالرغمفعلى،الأولبلدوينالملكأمثلتهمومن

تكشفتالصليبيينالقادةمنقلةمعوصلفعندما،الشرقيةالملابساستعمال

تحقيقعنوالانصراففيه،والإقامةبالشرقمصيرهمربطفىرغبتهمعننواياهم

أجله.منجاءأنهادعىالذىالظاهرىالغرض

مشابهبزىيتزينونالصليبيينمنكثيرينجعلتالتىالأسبابمنهذاوكان

رؤوسهم،علىالكوفيةيلبسونفكانوا،المنطقةلمناخنظراوذلك،المسلمينلزى

.(2"ملابسهمإطالةإلىوعمدوا

الوقارسبيلفىلاوجهها،علالحجابأحياناالصليبيةالمرأةوضعتكما

الصليبيينأنفىريبولا.(و)الزينةومساحيقالطلاءعلىخوفاولكن،والحشمة

.159ص،الصليبيينعالمبراور،يوسع(1)

.176ص.ت،ب،القاهرة،الصليبيةالحروبعصرفىاللغوىالصراع،زهرانالبدراوى(2)

،262ص،المقدسةالأراضىفىالصليبىالاستيطان،سلامةالحميدعبدحسنىجلال(3)

.179.Conder, The Latin Kingdom, P
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وقفواحيث،تنتظرهمالمشرقمفاجأةكانتالبدايةفىالمسلمينعلىانتصرواالذين

الشرقيين.بعاداتوالانبهارالإعجابدائرةفى

فقد،فلسطينسكانبينالسائدالطعاموصنعالأكلبعاداتالصليبيونتأثركما

العديهم!يطبخونكانواأنهمكما،الأنرانفىالحصىعلىيخبزونكانواأنهمعنهمذكر

الترمسويملحون،الزيتونمعويباع،وشملقونهبالزيتالمنبوتويقلونوالبيسار،

.(؟)أكلهمنويكثرون

فىسائعةكانتالنارمواقدأنبنفنستىويذكرناطفا)2(.الخروبفىويصنعون

مف،استفادتواحدةعائلةالموقدهذاخدموقد،العامةوالمنازلالمستوطنينمنازل

،والمغارفوالقلاياتالملاعقالصليبيوناستخدمكما،عليهطعامهاوطبخت

للفلفلصغيرةومطاحنالمخللاتأنواعوجميع،والبهاراتال!وابللحفظوأوعية

.(3)الطعامله!اعدادللمطبخاللازمةالأوانىمنوغيرها

نجدهملذلك،عليهوأقبلوا،الشرقىالطعامأحبوافالصليبيونذلك،وعلى

نأفىريبولا(4)موائدهمعلىتوضعكانتالتىوالمشهياتالتوابلعلىيقبلون

الشرقيين.بعاداتتأثرتالغذائيةعاداتهم

صناعةوكذلك،الحلوياتصناعةفىالسكراستخدامالممليبيونتعلمكذلك

وأخذواصناعتها)5(،فىتفننواالتىالحلوىإلىلإضافظالسكرمنالمصنعالشراب

.374ص،الكنسيةالممتلكات،الببشاوىسعيد(1)

والفستق،والجوزاللوزمنيصنعالحلوىمنضربوهو،المائعاتمنالساثلهوالناطفأنورد(2)

الاستيطانالحميد،عبدحسنىجلالانظر:،السمسميةباسمالفلسطينيةباللهجةيعرفماوهو

.(1هامق)،264صالصليبهى،

.375,374.3(Benvenisti, The Crusaders, PP)

.493.4(Prawer, The Latin Kingdom, P)

.181.5(Conder, The Latin Kingdom, P)
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجتماعيةالاقتصاديةلأوضاعا:الخاصالفصل

واستخدام،المقدسةالأرضسكانأتقنهاالتىالقشدةأكلالأصليينالسكانعن

.(1)والأسماكالصيدلحومقلىأوالخضراواتطبخفىسواءالزيتونزيت

وتأثروا،بالشامالأولبلدوينعهدفىالصليبيوناستقرفقدذلك،وعلى

وقدمنها،أتواالتىأوطانهمتماماينسواولمفيهاوأثروااستعمروها،التىبالبيئة

فىا!صليبيودإليهاوصلالتىالحالةمنمندهشوهوالشارترى،فوسيهكتب

.الشرق

ولقد،أنطاكيةصورومؤاطنوهمأصبحواوسارتررامزمواطنىإنيقولإذ

وأفيها،ولدالتىالبلدفىيفكرلممنهموكئيرفيها،ولدواالتىالأرضنسوا

عنورثهاقدكانلوكما،والأرضالمنازلامتلكقدوالرجلعنها،يسمعحتى

العربيةالشرقيةحتىأوأرمينيةأوساميةمنتزوجقدوالاخر،وأجدادهأبيه

وهوفولشر،أندادأحدالتعبيرنفسأيضاعبروقد.(2)وطنهبنتمنأكثر

واستقرارهمالشامببلادالصليبيينارتباطمنودهشبوكهارد،الألمانىالراهب

.(3)اهيف

داخلالمسلمالوجودكانفقد،الإسلاميةالصليبيةللعلاقاتبالنسبةأما

فكان،أمنهمعلىالخطورةمصادرمنومصدرابالغا،قلقايمثلالصليبىالمجتمع

بينالمعاركتنشبكانتوعندما،تعاونهمولاوجودهمفىيثقونلاالصليبيون

داخليقطنونالذين،المسلمينإلىتشيرالاتهامأصابعكانت،والصليبيينالمسلمين

يميلون-الحالبطبيعة-المسلمونفكان،غدرهممنويحذرون،الصليبيةالأراضى

تعرضتفإذالهم،المساعدةتقديمفىيترددونولا،الإسلاميةالقواتمناصرةإلى

.165صالصليبى،الاستيطانالحميد،عدحسنىجلال(1)

.272-270.2(Fulcher of charters, PP)

3( Gaston Dodu, Histoire des institution Monarchiques dans le Royaume Latin de)

.53.Jerusalem. Paris 1894. P
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

يستطيعونمالهمويقدمون،منهمالفارينيخفونكانوا،للهزيمةالإسلاميةالقوات

.(1)النجاةوسائلمنتقديمه

منطقةفىوبالذات-المسلمينمنغالبيةسكنهاالتىالقرىأظهرتوقد

سنةالموصلحاكممودودالأميرأغارفعندما،الصليبيينتجاهصريحاعداء-نابلس

نقاطإلىفأرسدوه،المسلمونسكانهاإليهانضم،المنطقةهذهعلىهـ(506)م1113

المسلمينمعاملةفىالصليبيونتشددوقد.(2)الصليبيةالمملكةفىوالقوةالضعف

الإسلامية،للقواتالمساعدةسكانهاقدمالتىالمناطقفىوبخاصةلهم،الخاضعين

أعداءهاالمسلمينتضمفهىغريبا،الصليبيةالمقدسبيتمملكةوضعكانوبالتالى

الدخيل.الصليبىبالغزووإقناعهملهافعلياإخضاعهممنتتمكنأندون

التىالشاميةالمدنمسلمىتجاهالصليبيةالحرباستراتيجيةفىالتغيروكان

أدركإذ،ىالاقتصادالعاملمنهاعواملعدةإلىيرجعالصليبيونعليهااستولى

عاملةكطبقةالمدنهذهمسلمىعلىواعتمادهم،المسلمالبشرىالعنصرأهميةالغزاة

الملكعهدفىالاتجاههذابدأوقدوالبناء.والتشييدوالصناعةالزراعة:مجالفى

الأوروبى.الغربإلىالصليبيينمنكثيرعودةبعدوذلك،الأولبلدوين

حاميةخروجعلىهـ(504)م،،،هعامفىيوافقالأولبلدويننجدوهكذا،

سلككما،الزراعةأعمالفىلاستخدامهمسكانهامنالفلاحينوبقاء،بأمانصيدا

البشرىالعنصرلزيادةالشامسمالفىاستقرارهمبعدالاتجاهنفسأنطاكيةصليبمى

الصليبية.الإمارةفىالمسلم

كانتأنهإلاأيضا،الريفيةالمناطقوفىالصليبيةالمدنفىالمسلمونعاشفقد

يمارسوهوحرا،كانالمدنفىمنهمأقامفمن،الفريقينأحوالبيناختلافاتهناك

.!4،-)464135،134،33صالاعتار،محقذ،بنأسامةانظر:لإخوانهمالداخلمسلمىدعمعن(1)

.508.2(William of tyre, Vol.I, P)
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الأولبلدوينعهدفىالمقدسبيتلمملكةوالاجنماعيةالاقتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

يمتلكونالمسلمونوكان،مكانإلىمكانمنالحركةحريةولهيتقنها،التىالمهنة

وكانت،الرأسضريبةعليهمنرضتفقد،الماديةالناحيةمنأما.والأراضىالمنازل

الذكور)1(.منالعمرمنعشرالخامسةبلغمنكلعلىتؤدى

مارسواالأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيينأن،السابقالعرضمننخلص

حياتهملهموكإنت،والتجارةوالصناعةالزراعةحيث:مناقتصاديانشاطا

يعترفونولايعادونهالمسلمونظلالكيانذلكأنملاحظةمع،الاجتماعية

هـ.690/م1291عامفىالصليبيةالمعاقلاخرعكامنطردهحتىبشرعيته

ب!"ء(ثكلأبم

++"7..!ر!ط،+كا!ء"+"

؟أ
أأ

!نببدق

ين
الصراعفئةفىالشامبلادمؤتمر،الشامبلادفىالصليبيةالإماراتفىالمسلمون،عطيةمحمدحسين(؟)

.383ص،م2000اليرموكجامعة،،ج690_491الفرنجىالإسلامى
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الخاتمة

الخاتمة

عدةالأولبلدوينعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكةموضوعدراسةعننتج

التالى:النحوعلىإجمالهايمكننتائج

الملكذلكبهاتمقعالتىالمميزاتلنااتضحالسابقةالفصولخلالمنأولا:

حيث،الزمانمنعقدينمنأقلخلالمتعددةأهدافتحقيقمنومكنتهالصليبى

مأكانواسياسيينالصليبىالكيانأعلامكبارباقىمعبالمشورةترارهاتسم

للمسلمين،المضادةبالافعالوالمبادرةالوقتاستغلالسرعةإلىبالإضافة،كنسيين

تلككافةمنالرغموعلى،سياسىوتشرذمانقساممنعليههممااستغلوبالتالى

البقاءالدخيلالغازىالوجودلذلكيضمنأنيستطعلمأنهإلاالإنجازات

بالإضافةالوجود،ذلكشرعيةعدممشكلةحلعلىقدرتهلعدمنظراوالاستمرار

الغزاةبطردإلاتحللنمشكلةوهىجزليا،مواجهتهاحاولالتىالأعنمشكلةإلى

هـ.690/م،291عامنهائياالشامبلادمن

الفترةخلالفىالشامىالساحلمعظمعلىالاستيلاءكارثةسببيرجعثانيا:

القواتضعفهـإلى505-م،،،،عامهـإلى495-1101عاممنالممتدة

الإسلامىالضعفإلىبالإضافة،الإسلامىالمحيطفىدورهاوتدهور،الفاطمية

اتضحكما،العسكريةوقدراتهمالصليبيينقوةننكزلاثم،الشامبلادظهيرفىالعام
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

القوىاقتصادياتعلىيستولواأنرأواالاستعماريةبنظرتهمالصليبيينأن

لتصريفمنفذهمهىالتىالساحليةالمدنيسقطوابأن،الداخليةالشاميةالإسلامية

لاكانواالصليبيينأنالساحلعلالاستيلاءدراسةمنأيضااتفحكما.تجارتهم

الوطنأىالجسدلهذارئةوجوددونالممليبية،المملكةفىالعيشيستطيعون

أوروبا.

الأاساطيلصورةفىالبحرىالدعماستغلالالأولبلدوينالملكاستطاعثالثا:

علىحصولهمذلكمقابلوفىالشامى،الساحلمعظمإسقاطفىوالبيزيةالجنوبية

وينفى،الصليبيينلمركزالنقضىالمادىالطابعيؤكدنحوعلىكبيرةتجاريةامتيازات

.الباكرةالصليبيةالحولياتتصورهأنحاولتالذىالمثالىالجانبعنها

الكيانتدعيمفىأنفسهمعلىوانقسامهمبضعفهمالمسلمونساركرابعا:

الجنوبفىالفاطميةالخلافةبين،والشيعةالسنةبينالمذهبىالعداءفكانالصليبى،

إسلامية.عرببةأرضعلىالكيانهذاتدعيمفىأثرهالشمالفىوالسلاجقة

الدينشرفالمغوارالقائدمنبدأتالمحليبيينضدالجهادفكرةأن:ا!ماخ

ثمزنكى،الدينعماديدعلىاستمرتبعدهومن،الحركةلهذهالباعثفهومودود،

هـ.583/م،،87حطينبطلالدينصلاحثممحمود،الديننور

المنطقةفىوجودهتؤمنالتىالقلاعتشييدالأولبلدوينالملكاستطاعسادسا:

وهذاالصليبى،الكيانوجودلتدعيماستراتيجيةأماكنفىقلاعيةلمنظومةبتشييده

مراحلهاخلالالمملكةستواجهالتىالبشرىالعنصرنقصلمشكلةجزئىحل

وغرهافرعونوجزيرة،وأيلة،والكرك،الشوبك:قلعةتشييدعلفعمل،المتقدمة

استطاعكذلك.المسلمينأعدائهامنالصليبيةالمملكةيحمىدرعلهتكونحتى

مسيحىجلبطريقعنالبشرىإ!ةشصرنقصمشكلةعلىالتغلبالأولبلدوين

هذهعلىيتغلبحتىالمملكةفىر*هممنوتمكنوحووأن،الأردنشرق

المشكلة.
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الخاتمة

بل،دينيةحكومةإقامةمنالدينرجالمنعالأولبلدوينالملكاستطاعسابعا:

بالمهامالكنيسةاحتفاظمعالصليبيةالمملكةمصلحةلخدمةالكنيسةتطويعاستطاع

استغلكذلك،لاتينأساقفةوتعحنالأرثوذكسالأساقفةبعزلهاالبحتةالدينية

ومنحهاذلك،علىيساعدهماالكنيسةمنفأخذ،المالإلىحاجتهالصليبىالملك

منالزواجمنتحايلهإلىبالإضافة،الفرصةلهأتيحتحينوإقطاعياتهبات

.الشرقفىمملكتهكيانتدعيمفىأموالهالاستغلالالصقليةالملكة

الملكهذاعهدفىالعربيةالأرضعلىالصليبيةالمستوطناتظهوربدايةثامنا:

مناطقفىبنيةالمستوطناتهذهأنمراعاةمع،القبيبة-البيرةمثل:الصليبى

الصليبية.المنظومةفكرةيؤكدمما،الدقةبالغةاستراتيجية

الساحلعلىالاستيلاءاستكمالمنالأولبلدوينالملكيتمكنلمتاسعا:

فىالأولىإسقاطمنالثانىبلدوينالملكاستطاع،وعسقلانصورمدينتا:فتبقت

1153عامفىالثانيةإسقاطمنعمورىالملكتمكنوكذلكهـ،518-م1124عام

يسيركانالشامى،الساحلعلىالسيطرةلإحكامالتخطيطأنيؤكدمماهـ،548-م

.كبرىصليبيةخطةوفق

الريش،إلىالوصولاستكشافيةحملةطريقعنالأولبلدويناستطاععاسرا:

اقتصاديةإمكانياتإلىيحتاجمصرفترومصر،غزويريدكانأنهذلكمعنىوليس

منيخلولاالأمرهذاولكنأمامها،الصمودالوليدةالمملكةهذهتستطيعلاكبيرة

الفعلى.الغزووغدااستكشاففاليوم،دلالة

الحملةهـانتهت512-م1118الأولبلدوينالملكبموتعشر:حادى

بأىفصلهايمكنلاالمؤسسالصليبىالملكذلكحكممدةإنإذ،الأولىالصليبية

الصليبيةالحروبإلىالدعوةمنعليهاالسابقةالمرحلةعنالأحوالمنحال

العامفىانتهتالحملةتلكأنالطالبةاعتبرتولذا،المقدسبيتإلىوالوصول

المذكور.
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الأولبلدوينالملكعهدفىالصليببةالمقدسبيتمملكة

الكيانتأسيسفىفاعلايكونأنالأولبلدوينالملكاستطاععشر:ثانى

المؤسسيعدفهو،الصليبيينعهداخرفىحدثكمامفعولاوليسالصليبى،

كيانلتثبيتبعدهمنأتواللذينامتدادوهوالصليبى،للكيانوالفعلىالحقيقى

ثرواتعلىللانقضاضكبرىمؤامرةمنجزءفهو،عربيةأرضعلىاستيطانى

.الشرق

وخاصة،الأوروبىالغربنظرفىأسطورةإلىالأولبلدوينتحولعشر:ثالث

هوالأولبلدوينفعلهمااعتبروافقدجروسيه،رأسهاوعلى،الفرنسيةالمدرسة

البحار.وراءفيمانرنساتاريخ

عهدفىالصليبىالمشروعأنللباحثةتأكد،الدراسةمرحلةخلالمنعشر:رابع

استغلالمنها:،عواملعدةخلالمن-كبيرحدإلى-نجحالأولبلدوينالملك

منالعديدوتحقيق،الصليبيينبينوالمشورةالجماعىوالقرار،الوقتعنصروإدارة

إلىأضف.ومدروسةمحكمةخططوفقيسيرونفكانواواحد،وقتفىالإنجازات

الأساسلنااتضحالأولبلدوينعهدفمنذ،كبيرةمعرفيةقاعدةوجودذلك

لفلسطين.الصليبىللاستعمارالعلمى

الاستيطانحركةدعمفىمهمادوراالبورجوازيةالطبقةأدتعشر:خامس

عناصرهاوجدناإذاعجبفلا،وبعفالحرفبالزراعةالعملخلالمنالصليبى

وكفر،البيرةمستعمرة:حالةفىكماالصليبى،المشروعأقامهاالتىالمستوطناتفى

وغيرها.،والقبيبة،مالك

؟3د:"؟ممب
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لأسكالوالخرائطا

ا،!النافياتخة

!فالئمااحرله/ز"8

رى،مليبى.االبئول!ح-

لعطبىا)رستلرل!"

،وقكعمدلاهـ
تهـء

ئماا!ثق!لا

ا/لررن!بمنج!.،،.

لافالبم!،4"8

ئي"؟ا!(ضب!6)

،!ب"يل!ا\1
!دملأط%%!لآ%\1البما،ه

لم/4نجبمالزئرإ)ئرهملة

لملربمبململاا."!

*

ء"ب!لوأ"

"ئمئلم-*

ئرص!افقكئمالى

!"عبممبزج"

لم/لؤ/

لنما،أضدرر!،لململم!م

معركةفيوالبحريةالبريةوالصليبيةالفاطميةالقواتسيرخط

(م"A494_/"0عامالأولى)الرملة

نقلاعن:

الإسلاميالصليبيالصراعفيودورهايافا،فهيمسعيدإبراهيم

.80ص،هـ(690-..490/م،129-مأ099)
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

...-.،*"."*،""،!001""*+"+:...لمحغلفاآآبهم!لابد

!!لإآلأل!رهمرا!!إي،ؤسلأخ!ملأذ8
،"لملململململم!علناالللصو!ا!ل

إسل!اإبهسيا*"

ا!ث11تح!ي!

!،لأإ؟!5اد.لم
ال!ملأ،"برلO،كز(،

"//

بم!لم/ءئهأ؟
لململمإ

،ؤ%ملشدول!لمأ.ة%أالمأ؟صبيه

ا!كافيهنلا

ول"ءف!بحفمفي

بئما؟لأ!بمهـيدهمهين

الثانيةالرملةمعركةفيالصليبيةوالقواتالفاطميةالقواتسيرخط

(!"02هـ/495سنة)

نقلاعن:

.90ص،السابقالمرجع،فهيمسعيدإبراهيم
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لأشكالواثطالخرا

،،!!ننما!الثا!

لحنا!سزإء1،

وققولناظلعهلي،بهـا!
ليييم!"ا:

"ه

مجعالمدببئ

رله!صوناأا.!الا"

هـ!د9يانا

9ب!ئب!ثإ(.")

اأ\\!"

الم111،1 اأ"،.\أل"دبأ
مل!ائإآ؟!،(،).ر!/ائاال!دلي

يه،شيئم
أالا

!لالمالىثي

ن!افىئ!*2

ئكن!

برلرهت

الثالثةالرملةمعركةفيوالصليبيةالفاطميةالفواتسيرخط

(م،،05هـ-498)

نقلاعن:

.101ص،السابقالمرجع،فهيمسعيدإبراهيم
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!!ملاىمو،أ!ص!ل

يل!.*ء*1ء.")رم!نمكلل!أ؟افز؟أ!نثيلحح!
؟1"-فى.ع

هصرىثرمب!
لمحس!*ء

ل"1

م!ثض/ا.!ثلأكلأ
"ئريبم"إلبد!المزسط

ال! %إلمدشغ

!و:ا:(

1"ا!ب؟همهمثمالأى.

/"كل(ائ!ن!افا!هلهزلمم

الأولىمودودحملةمسير

نقلاعن:

وأفستقرالتونكينمودودأميريهاعهدفيالصليبيينضدالموصلجهاد،الغانميعطيةثريا

.175ص،البرسقي
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لأشكالواالخرائط

!!ثر

نقلاعن:

،76ع،السابقالمرجعمحمد،تريا

!!*.1).!ك3!ك؟71
إاليبزبإ،..،ء%أ؟ا*

م."،،ميا!،ا!لا"للفها،لما"

الثانيةمودودحملة
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صم!مهمبول؟/،(ن!ط

رر!اف!!ة91!رلهرا!س/.*افآلأ!

..ىك1ول،صارشاءو،لم،!لم!"!!

لوامثفىللا+!ئل!أأ!هلملكل،ئر،أ

!ا!ب!م!أ/"*.

نقلاعن:

.،77ص،السابقالمرجعمحمد،ئريا
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لأشكالواالخرائط

،ص.....*

ع!!اك،همى!ع
:!ئا

البما!ي!1،\،الرومصسووجله

في!س1"../!صمر!!تما،لهلىلهاصلألمالمابمبمه!،"
8"،لم!صإرنهاكل.*،،،"الد

"-ا!ؤ)*

I*

ل!ئ).

الصرش!لأ!كلاأآ.لك،رمهء،!!بماا

""

.،،الماكلامبح*ا!إأار!لك*ا!ا

لم\
الماة.لياا

نر*.لاس0،3ا!ألفا!!،/لم

الرابعةمودودحملة

نقلاعن:

.،78ص،السابقالمرجعمحمد،ثريا
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..ء..ا؟لاكلمظطللهصرب!!...كل!اإالكا..
لهالسر!رهل"ارالفيلهمنة؟أ؟"ا!!ل،ا

مهـ2إ،لبماا

/لمله!؟.8؟!لهفكاالرأ

ال!رل!إمهق..إلا؟اظ!ه!ن
يفإ.ال.18،.8لزلهابىا

.(1تة..تامنث!ااد/ا!بفد!
إكا(إ)!!ش!مل!ه.

ء!*!ا؟"2
آ".5(".!".لهئفا

و؟*،،لبئ!

الميلاديعشرالثانيالقرنفيالشامشمال

رب!ان

نقلاعن:

ع،م،968،بيروتط،2،جالعرينيالبازالسيد،تالصليبيةالحروبتاريخرنسيمان،
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لأسكالوائطتحراا

الصليبيةوالإماراتالمقدسبيتلمملكةالتقريبيةالحدود

X512-1101الأولبلدوينعهدفي -495 / x1118
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لهع!رهـ*آنح!طما؟ا1؟لثححنماحتثعهيرحريىءلمم!للم

..غاص."-ء*&
لم!ر

.نجهسلنصنث!طايمول!ط\كلرا!لم"-ص

""%*حلحورص"!صإ

ىل!زمل."--"لمح!حكلطابر.!رنرلم
ا-.د--لأ"ء*--لرلم!برز1،

حمص؟ااث!!لأ!تجمحهمير!1

.لأ!

ح!خلم"رهم!ياترألا.
+-*

*سررصتمحلا،"-""+)*"-لا-+!ص لا*
إ

-"ء"-ب!أ

حثزتير،؟ا
لا.7-!!

لأ!

والليطانيواليرموكالأردنأنهار
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لأسكالواالخرائط

نقلاعن:

الصليبيةالبيرةمستوطنةخريطة

(Pringle (P.), MagnaMohumeria (Al- Bira

.750.The Archaeology of Frankish town in Palestine, p
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والمراجعالممادرقانمة

المختعراتقائمة

List of Abbreviation

,E.H.R. : English Historical Review

.M. W. : Muslim World

.Pأمne!أlgimsTextSocieلأ!. P. T.S : Pales

,R.B. : Revue Biblique

.nأمR. O. L. : Revue de L' nrient La

.Recueil des Histnriens des Crnisades:.مي.ح.*

.S. : Speculum

لأجنبيةاالمصادر:لاأو

,tome IVه!سح,.Albert d' Aix, Historia Hierosolymitana Ed. R.H.C.،

.Paris ، R79

2. Burchard of Mountsion, A Description of the Holy Land, trans by

,1896Aubrey Stewart, P.P.T.S, Vol. XII, London

.18903. Caffaro, Annali Genovesi di Caffaro, Roma

40 Daniel, The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Hcly

.1895Land, Trans. by Wilson, P.P.T.S, Vol. VI, London

233

http://www.al-maktabeh.com



الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

.5حلا Delaborde (H.30), Chartres de Terre-Sainte Provenent de L' abba

.1880de Notre- Dame de Josaphat, Paris

,6.Ernoul, The City of Jerusalem, trans by Conder, P.P.T.S., Vol. VI

.1896London

,7.Fetellus, Description of the Holy Land, trans. by R. Macpherson

.1897P.P.T.S., Vol. V, London

8. Fulcher of Chartes, A History of the Expedition to Jerusalem, trans

.1969by Rita Rian, Tennesse

Cartulaire du Chapitre de Saint- sepulcre de!8.90.)،مح Genevieve (B

.1984Jerusalem, Paris

,10.Jacques de Vitrys, History of Jerusalem, trans by Aubrey Stewart

.1896P.P.T.S, Vol. XI, London

11. John of Wurzburg, Description of The Holy Land, trans by Aubrey

.1896Stewart, P.P.T.S. Vol. V. London

3 deI' Abbaye de Notre- Dame de la Vallee de12حيم. Kohler (Ch.), "Cha

.1899Josophat en Terre- Saint", in R. O. L, tome XI, Paris

,13.Matthieu d' Edesse, Extaits de la Chronique, in R.H.C. Doc. Arm

.1869101،Paris7ء

.189314. Rohicht (R.), Regesta Regni Hierosolimitani, Innsbruck

,15.Saewulf, Pilgrimage of Saewulf, trans by W. R. Brownlow, P.P.T.S

,1893Vol. IV, London

.184816. Saga of Sigurd, in Wright, Early Travels in Palestine, London

,17.Theoderich, Description of the Holy Land, trans by Aubrey Stewart

.1896P.P.T.S, Vol. V, London

18. William of tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans by

.1943Babcock and Krey, Vol.I,11، New York
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ثانيا

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

العربيةالمصادر:

rالدين)عزالجزرىالأثيرابن 1232/--& 630 .dos)،محمدراجعه،التاريخفىالكامل

.م8199بيروت3ط،9،جالدقاقيوسف

،طليماتالقادرعبدتحقيق،بالموصلالأتابكةدولةفىالباهرالتاريخ،

.م1963القاهرة.ط

.م1961القاهرة.ط،العالعبدجابرمحمدتحقيق،والممالكالمسالك،الإصطخرى

تاريخ،(م1201هـ/598تمحمد،بنمحمدالقاضىالأصفهانى،)العمادالأعمفهانى

.ما00القاهرة.ط،البندارىالفتحاختصارسجوقالدولة

أهلتواريخلجميعالجامعالبستانمحمد(،بنمحمد-الأصفهانى)العمادالأصفهانى

.م1995دمشق،أأ،جالصليبيةالحروبتاريخفىالشاصةالموسوعة،الزمان

وقائعفىالزهوربدائع1524هـ/930تأحمدبنمحمدالبركات)أبوإياسابن

..تب،بيروت.ط،اق،،جامصطفىمحمدتحقيقالدهور،

الغرر،وجامعالدرركنز،(1331Pهـ/732تاللهعبدبكر)أبوالدوادارىأيبكابن

.م1991القاهرة،6المنجد،جالدينصلاحتحقيق

،الإسلامفىدمشقأمراء،(1362fهـ/764تخليلالدين)صلاحالصفدىأيبكابن

.م1995دمشق.طالمنجد،الدينصلاحتحقيق

مصرملوكفىالزاهرةالنجوم،(1469rهـ/871يوسفالدين)جمالبردىتغرىابن

.م1992بيروت.ط،5،جحسينمحمدتحقيق،والقاهرة

القاهرة.ط،اجمحمد،نبيلتحقيق،والخلافةالسلطنةولىمنفىاللطافةمورد،

x1997.

614cتالكنانىأحمدبن)محمدجبيرابن (f 1217 /_n،تب،بيروت.طالرحلة..

الأممتاريخفىالمنتظم،(م1201هـ/597تعلىالرحمنعبدالفرج)أبوالجوزىابن

بيروت.ط،،7جعطا،القادرعبدومصطفىعطاالقادرعبدمحمدتحقيق،والملوك

1992f.

(4وو0هـ/380تحوقلبنالقاسم)أبوحوقلابن Pم1873ليدن،الأرضصورة.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40

41.

42.

43

44.
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جوالخبر،المبتدأوديوانالعبر،(1405tهـ/808تخلدونبنالله)عبدخلدونابن

.م،992بيروت.ط،5

أبناءوأنباءالأعيانوفيات،(م)282هـ/681تالدينسمسالعباس)أبوخلكانابن

.م1977بيروت،5،جعباسإحسانتحقيقكاالزمان

الحروبتاريخفىالشاميةالموسوعة،الدمأبىابنتاريخمنالحموى،الدمأبىابن

.1995دمشق،2جازكار،سهيلتحقيق،الصليبية

الطولفىالأرضبسط،(`1275هـ/672تموسىبن)علىالمغربىسعيدابن

.م1958تطوان.ط،الحسنمولاىمعهد،خينيسترنيطخوانتحقيق،والعرض

مملكةتاريخفىالمنتخبالدر،(م1412هـ/،15تمحمدالفضل)أبوالشحنةابن

.م1909بيروت.ط،صكيستحقيق،حلب

أمراءذكرفىالخطيرةالأعلاق،(`J/1285++684تاللهعبدأبوالدين)عزسدادابن

.م1962دمشق.ط،2،جالدهانسامىتحقيق،والجزيرةالشام

612fتالحسنأبوالدين)جمالايلازدىظافرابن 1216 /.j)،المشقطعة،الدولةأخبار

.م1972القاهرة.ط،فرييهأندريهتحقيق

إسحق.ت،الزمانتاريخ.(1256fهـ/685تالملطى)غريغوريوسالعبرىابن

.م1986بيروت.ط،أرملة

.م1986بيروت3ط،الدولمختصرتاريخ،-

حلب،تاريخفىالطلببغية،تالقاسمأبوالدين)كمالالعديمابن

.م،988دمشق.ط،8ج،4زكار،جسهيلتحقيق

.م1954دمشق.ط،2،جالدهانسامىتحقيقحلب،تاريخفىالحلبزبدة،-

تحقيق،دمثقمدينةتاريخ،(م)176/-ـه571تالحسنبنعلىالقاسم)أبوعساكرابن

.م1995دمشق.ط،25،ج17،جالعمروىغرامةبنعمر

فىالذهبسذرات،(م1679هـ/1089تالحىعبدالفلاح)أبوالحنبلىالعمادابن

.م1350القاهرة،3،جذهبمنأخبار
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والمراجعالمصادرقائمة

45.

46.

47.

48.

49

5C.

،5.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

السيرةفىالدريةالكواكبc(?1448هـ/581تأحمدالدين)تقىسهبةقاضىابن

.م1971بيروت.طزايد،محمودتحقيق،النورية

أميدروز،تحقيق،دمشقتاريخذيل،1160هـ/555تحمزةيعلى)أبوالفلانسىابن

.م1908بيروت.ط

فىالادابتلخيممجمع،(م1332هـ/733تالفضلأبوالدين)كمالالفوطىابن

.م1965دمشق،3ق،4جواد،جمصطفىتحقيق،الألقابمعجم

بيروت،6ج،والنهايةالبداية،(م373هـ/744تإسماعيلالدينعماد)الحافظكثيرابن

.م1991

.ط،ماسيههنرىتحقيقمصر،تاريخ،(`677/1278تمحمدالدين)تاجميسرابن

.م1919القاهرة

فىالشاميةالموسوعة،الزمانحوادثفىوالبيانالكشفتلخيصالحموى،نظيفابن

.م1995دمشق،21زكار،جسهيلتحقيق،الصليبيةالحروبتاريخ

الصليبية،الحروبتاريخفىالشاميةالموسوعةالصالحى،تاريخالحموى،واعملابن

.م1995دمثق،2ا!ن

.ط،2!ن،الوردىابنتاريخ،(1349Pهـ/749تالدينزينحفص)أبوالوردىابن

.م1996بيروت

كتاب،(م1267هـ/655تالمقدسىإسماعيلبنالرحمنعبدالدين)سهابسامةأبو

.م1956القاهرة.ط،)ق،،جاوالصلاحيةالنوريةالدولتينأخبارفىالروضتين

ودىرينوتحقيق،البلدانتقويم،1332هـ/732تعلىبن)إسماعيلالفداءابو

.م1840باريس.ط،سلان

..تب،القاهرة.ط،2البثر،جأخبارفىالمختصر.

الهيجاء،أبىابنتاريخ،(1301r-1223هـ/700-620محمدالدين)عزأبوالهيجاء

.م19ر3القاهرة.ط،المنعمعبدصبحىتحقيق

المسلمين،ديارعلىالملاعينالفرنجخروجفىوالتبيينالأعلام،الحريرىعلىبنأحمد

.م1985دمشقزكار،سهلتحقيق
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56.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
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1188هـ584rتالمظفرأبوالدولة)مؤيدمنقذبنأسامة e)،،فيليبتحقيقالاعتبار

.م1930برنستون.ط،حتى

الأقطار،خبرفىالمعطارالروض،1310هـ/710تمحمداللهعبد)أبوالحميرى

.م1980بيروت.ط،عباسإحسانتحقيق

،الافاقاختراقفىالمثتاقنزهة،(م12هـ/6ق.تالإدريسى)الشريفالإدريسى

..تب،القاهرة

تاريخفىالزمانمراة?(`1256هـ/654تيوسفالمظفر)أبوالجوزىبنسبط

.f1951الهند،الدكنابادحيدر.ط،،ق،8،جالأعيان

فىالدهرنخبة<(م1326eـه727تالأنصارىطالب)أبوالدمشقىالربوةسيخ

.م1923ليبزج.ط،مهرنتحقيقوالبحر،البرعجاثب

سيد،فؤادتحقيقغبر،منخبرفىالعبر،(م1348هـ/748تالذهبى)الحافظالذهبى

.م196)الكويت،3ج

.م1963الكويت،4المنجد،جالدينصلاحتحقيقغبر،منخبرفىالعبر،

.م)999بيروت.ط،مروةإسماعيلحسنتحقيق،الإسلامدول.

.ط،تدمرىالسلامعبدعمرتحقيق،والأعلامالمشاهيرووفياتالإسلامتاريخ،-

.م9941بيروث

حاجمحمدتحقيقالجغرافيا،كتاب،(م12هـ/6.قتبكرأبىبناللهعبد)أبوالزهرى

..تب،القاهرة.ط،صادق

بيروت.طاليسوعى،سيخولويسالأبتحقيق،بيروتتاريخكتاب،يحيىبنصالح

.م،927

زعرور،إبراهيمتحقيقحلب،تاريخ،(ما161هـ/556تعلبن)محمدالعظيمى

.م1984دمشق

1349_1301هـ/749-701العمرىاللهفضلبنيحىبنأحمدالدين)سهابالعمرى

.م1924القاهرة،باسا،جازكىأحمدتحقيقالأمصار؟ممالكفىالأبصارمسالك،(م

الإمارات،3جالقادر،عبدمحمدتحقيقالأمصار،ممالكفىالأبصارمسالك،
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

ثالثا

83.

84.

85.

.م2001

،الأعيانتاريخفىالجمانعقد،(م1451هـ/855تالعينىمحمودالدين)بدرالعينى

.م1995دمشق،4،جالصليبيةالحروبتاريخفىالشاميةالموسوعة

بيروت.طالعباد،وأخبارالبلاداثار،(1283Pهـ/682تمحمدبن)زكرياالقزوينى

.م،960

القاهرة.ط،4ج،الأعشىصبح،(1418rهـ/821تأحمدالعباس)أبوالقلقثشندى

.م1919

.مأ909ليدن،الأقاليممعرفةفىالتقاسيمأحسن،المقدسى

الخططبذكروالاعتبارالمواعظ،(`1441هـ/845تاحمدالدين)تقىالمقريزى

هـ.أ334القاهرة.ط،اوالاثار،ج

،3محمد،جحلمىمحمدتحقيقالخلفا،الفاطصنالأئمةباخبارالحنفاإتعاظ،-

.م1996القاهرة.ط

.م1945القاهرة.ط،الخشابيحى.ت،نامهسفرخسرو،ناصر

8،جالأدبفنونفىالأربنهاية،(م1332هـ/733تالنورىالدينإشهابالنويرى

.م931)القاهرة،

معرفةفاليمظانوعبرةالجنانمرآة،(1366rهـ/768تاللهعبدمحمد)أبواليافعى

.م1997بيروت.ط،3منصور،جخليلتحقيق،الزمانحوادثمنيعتبرما

،2،جالبلدانمعجم4(`1228هـ/676تاللهعبدأبوالدين)سهابالحموىياقوت

.م1979بيروت.ط،5!خت،4!خت،3!خت

.م1986بيروت.طوستنفيلد،تحقيقصقعا،والمفترقوضغاالمشتركا

المعربةالمصادر:

.م)962بيروت.طالحلو،يوحنا.ت،أغوسطينوسالقديساعزافات،أغوسطينوس

.م2004القاهرة.ط،حبشىحسن.تالكسياد،أناكومنينا،

.م1998الإسكندرية.ط،عطيةحسينت،المقدسبيتإلىالرحلةتاريختوديبوا،بطرس
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.م1945بغداد.طعزراحداد،ت،بنيامينرحلة،التطيلىبنيامين.86

.م1995عمان.ط،البيشاوىسعيد.ت،المقدسةالأراضىوصفبورسارد،.87

ت،م1071-06،1المقدسةالديارفىالراهبدانياالروسىالحاجرحلة،الروسىدانيال.88

.م،992عمان.ط،البيشاوىسعيد

1103-))02المقدسةوالأراضىالمقدسلبيتسايولفالحاجرحلةوصفسايولف،.89

.م1997عان.ط،البيشاوىسعيد.ت،م

،44الجزء،الشاميةالموسوعةزكار،سهيلتحقيق،التاريخورودويندونر،أوفروجر.90

.م2000دمشق

الإسكندرية.ط،عطيةحسينت،المقدسبيتغزاةالفرنجةتاريخجيل،ريموندا.91

.م2002

.م1986بغداد،2أبونا،جألبيرالأبترجمة،المجهولالرهاوىتاريخ،الرهاوى.92

.م1958القاهرة.طحبشى،حسنت،المقدسبيتوحجاجالفرنجةأعمال،مجهول.93

دمشق.ط،شمعونصليبامارغريغوريوست،ميخائيلمارتاريخالسريانى،ميخاثيل.94

.م1996

.م1998عمان.ط،البيشاوىسعيدت،المقدسبيتتاريخ،الفيترىيعقوب.95

.م)997عمان.ط،البيشاوىسعيدت،المقدسهالأرضوصف،فورزبورغيوحنا.96

العربيةالمراجع:رابعا

،القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىوالغربالثرقبينالعلاقات،(.د)رمضانأحمد.97

.ت.ب

..تب،جدة.ط،المسلمونوالرحالةالرحلة،-.98

.م1977القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىسيناءجزيرةسبه،.99

.م1977القاهرة.ط،الصليبيةالحروبعمرفىالشامبلادفىالإسلامىالمجتمع10005

1O1.ممرفىالإسلاميةالبحريةتاريخ،(.د)سالمالعزيزعبدوالسيد(.د)العبادىمختارأحمد

.م1981بيروت.ط،والثام
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عمان.هـط570-435بينماالفترةفىوالجزيرةالشامسلاجقة،(.د)يوسفأرسيد.،02

.مأ988

الإسكندرية.ط،الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهاصيدا،(.د)زيدزكىأسامة.،03

.م1981

عكا.طالفرنجى،الإسلامىالصراعفىودورهابيسانإقطاعيةنعيرات،محمدأسامة.104

.م2002

.م1929بيروت.ط،السريانيةالآثارفىالمليبيةالحروبالسريانى،أرملةإسحاق.105

لمدينةاللاتينىالغزوحتىفوشيوسقطيعةعنوبيزنطةروما،(.د)عبيدإسحاق.106

.م1970القاهرة.ط،قسطنطين

.م،972القاهرة.ط،والبربريةالدينبينالرومانيةالإمبراطورية..،07

.م1998بيروت.ط،2،جالعظمىأنطاكيةمدينةكنيسة،(.د)رستمأسد.،08

.م1992طرابلس.ط،الإسلامىالتاريخفىدراسات،(.د)الصليبىتوفيقأمين.109

1993بيروت،2ط،دمشقيةعفيف.ت،العربراهاكماالصليبيةالحروب،معلوفأمين.101

..تب،القاهرة،الصليبيةالحروبعصرفىاللغوىالصراع،زهرانالبدراوى0،)أ

549-488الصليبيةللحروبالمبكرةالمرحلةفىدمشقإمارةزنكى،حسنمحمدجمال.112

.م1993الكويت.ط،م1154-1095هـ/

الصليبية،المقدسبيتمملكةفىوالادارةالحكمنظم،(.د)الجندىممطفىمحمدجمعة.113

.م2003القاهرة.ط،والغربالشرقبينالعلاقاتتاريخفىدراساتكتابضمن

.م2006القاهرة.ط،فلسطينفىالصليبىالاستيطان،.114

الأولى،الصليبيةالحربفىواللاتينوالرومالعرب،(.د)يوسفنسيمجوزيف.115

.م1967القاهرة.ط

.م1999القاهرة.ط،الشامبلادفىالصليبىالاقتصاد،(.د)الطحاوىحاتم.،16

القاهرة.ط،الإسلاميةالقوىبينوالعسكرىالسياسىالصراع،(.د)غانمزيانحامد.،17

1983r.
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،اج،الصليبيةالحروبعصرفىالإسلاميةالجبهة،(.د)سعيدأبوغنيممد.118

.م1971القاهرة.ط

.م1947القاهرة.ط،الأولىالصليبيةالحرب،(.د)حبشىحسن.،،9

الاسكندرية.ط،الإسلامىالعصرفىالشامقيساريةتاريخ،(.د)الوهابعبدحسن.،20

.م1990

الإسكندرية.ط،الصليبيةللحروبالاجتماعىالتاريخفىوبحوثمقالات..،2،

.م1997

الشامبلادمؤتمرالثام،بلادفىالصليبيةالإماراتفىالمسلمون،(.د)عطيهمحمدحسين.122

.م2000اليرموكجامعة،،هـج690-491الفرنجىالإسلامىالصراعفترةفى

1984الرياض،2ط،الصليبيةالحروبفجر،زنكىبنالديننور،(.د)مؤنسحسين.123

.طالصليبى،العربىالوطن،(.د)نورىودريدعبدوسوادى(.د)المعاضيدىخاسع.124

.م1981دLبغد

الصراعفترةفىالشامبلادمؤتمر،"القدسفىالفرنجى"الاستيطانالبكر،حامدراغب.125

.م2000اليرموكجامعة،2ج،ـه690-491الفرنجىالإسلامى

.م2001القاهرة.طومصر،الشامفىالصليبيةالنقود،(.د)النبراوىرافت.126

القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىأورباوحضارةتاريخ،(.د)الحميدعبدرأفت.127

.م1996

.م1945القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىالمسلمونالرحالة،(.د)حسنمحمدزكى.128

والإفرنجالعرببينوالاقتماديةوالثقافيةالاجتماعيةالعلاقات،(.د)النقاشزكى.،29

.م1958القاهرة.ط،الصليبيةالحروبخلال

..تب،القاهرة،الإسلاميةالبحرية،(.د)ماهرسعاد.130

.م،988عمان.ط،الأردنفىالاسلاميةالقلاع،(.د)المؤمنىمحمدسعد.131

والاقتصاديةوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالأوضاع:نابلس،(.د)البيشاوىسعيد.،32

1291c-1099هـ/690_492)الصليبيةالحروبعصر (r.م1990عمان.
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-1099)الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالكنسيةالممتلكات،(.د)البيشاوىسعيد.133

.مأ09الإسكندرية.ط،(م1291

-1099هـ/513-492الصليبيينالفرنجةضدالفلسطينيةالشعبيةا"المقاومة،.134

،أجهـ،690-491الفرنجىالإسلامىالصراعفترةفىالثامبلادمؤتمر،"م1187

.م2000اليرموكجامعة

هـ/583-492الفرنجىالعصرفىالخليلفىومنتجاتهاالزراعيةا"الأراضى،.135

.ط،والغربالشرقبينالعلاقاتتاريخفىدراساتكتابضمنم"ا،1099-1187

.م2003القاهرة

،(م1)87-1099)بهاالمحيطةوالمناطقالمقدسبيتفىالفرنجىالاستيطان..136

.م2004الإسكندرية.ط،الوسطىالعصورتاريخفىبحوثكتابضمن

.م1984بيروت.ط،المشرقفىالصليبيةالحروب،برجاوىسعيد.137

.م1996القاهرة،6ط،أ،جالصليبيةالحرصجمة،(.د)عاسورسعيد.،38

.م1972بيروت.ط،الوسطىالعصورفىوالغربالشرقبينالعلاقاتتاريخ،.،39

..تببيروت.ط،والمماليكالأيوبسنعصرفىوالشاممصر50140

.م1963القاهرة.ط،لأوسطاالشرق،()د.العرينىالبازالسيد.141

.م1962القاهرة.ط،الصليبيةالحروبمؤرخو!ما.142

الإسكندرية.ط،الإسلامىالتاريخفىالشامطرابلس،(.د)سالمالعزيزعبدالسيد.143

.ما967

.م6198الإسكندرية.ط،الإسلامىالعصرفىصيدامدينةتاريخ50144

.م1981الإسكندرية.ط،العربوالمؤرخونالتاريخ!ا.145

.م1985بيروت،3ط،الصليبيةالحروبفىالسنيةالأخبار،الحريرىعلىسيد.146

147.ryl.oهـ/515-490)الإسلامىالعالمعلىالصليبىالعدوان،(.د)نوارمحمدالدينح

.م)992القاهرة.ط،(م)12)-1097

الفرنجىالعراعفترةفىفلسطينسمالىفىوالحصونالقلاع،(.د)الصوافىطالب.148

.م2000عكا.ط،(م1129-1099هـ/691-492)الإسلامى

إلى1099منالشامبلادفىالصليبيةالمناطقفىالأسواق،الخالقعبدالحافظعبد.149

1291cPم1989عام،الزقازيقجامعة،الآدابكليةماجستير،رسالة.
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.م1974القاهرة.ط،الخالدةالقدس،(.د)زايدالحميدعبد.،50

القاهرة.طالأيوبى،العصرفىالمقدسبيت،(.د)الدايمعبدمحمودالعزيزعبد.151

.م1989

انتهاءإلىالإسلامظهورمنوأوروباالعرببينالصراع،(.د)رمضانالعظيمعبد.،52

.م1983القاهرة.ط،الصليبيةالحروب

بيروت.ط،الوسطىالعصورفىوالغربالشرقبينالعلاقات،(.د)ماجدالمنعمعبد.153

.م1966

.م1959القاهرة.ط،والعراقإيرانسلاجقة،(.د)حسنينمحمدالنعيمعبد.154

أتابكيةدولةفىالماليةوالت!ظيماتالسياسيةالحياة،الفقيالرءوفعبدالدينعصام.155

.م1971القاهرةجامعة،الادابكلية،دكتوراهرسالة،والجزيرةالموصل

عمان.ط،ما128-1095هـ/522-488دمشقأتابكطغتكينسخنيبنى،عصام.،56

.م2003

فىوالشامبممرالبندقية)علاقةوالغربالشرقبينالعلاقات،(.د)صبرةسيدعفاف.157

.م1983القاهرة.J.(?1400.1100منالفترة

.م1985القاهرة.ط،الصليبيةالحروبتاريخفىدراسات،.،58

_1099)الصليبيةالحروبعصرفىالإبراهيمىوالحرمالخليل،(.د)السيدأحمدعلى.159

1871583 -492 /fم1998القاهرة.ط،(ـه.

)ضمنهـ"566-1170عامالصليبيينمنأيلةالدينصلاح"اسزداد،.،60

.م2004الإسكندرية.ط،(الوسطىالعصورتاريخفىبحوثكتاب

.م1996القاهرة.ط،والصليبيينالمسلمينبينالاقتماديةالعلاقات،(.د)علىالسيدعلى.،6أ

.م)994الإسكندرية.ط،الأناضولبلادفىوجهادهمالدانشمنديون،(.د)صالحبنعلى.162

فىالبيزنطيةالدولةحدودعلىالإسلاميةالبريةالثغور،(.د)الجنزورىالسميععبدعلية.163

.م1979القاهرة.ط،الوسطىالعصور

.م2001القاهرة.ط،الصليبيةالرهاإمارة،.164

_1072هـ/812-465)والشامالجزيرةفىالأرتقيةالإمارات،(.د)خليلالدينعماد.165

1409r)،م1980بيروت.ط.
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فىالسلاجقةولاةعصرالصليبىللغزوالإسلاميةالمقاومة،(.د)خليلالدينعماد.166

.م1981الرياض.ط،()127-521/489/1095)الموصل

.م1957بيروت.ط،13،جالمؤلفينمعجم،كحالةرضاعمر.167

.م1958الاسكندرية.ط،الصليبيةالمقدسبيتمملكة،(.د)توفيقكمالعمر.168

العصرفىفلسطينتاريخفىالوسيط،(.د)حسينومحسن(.د)فوزىعمرفاروق.،69

.م1999عمان.ط،1517rهـ/923-م643هـ/13الإسلامى

بيروت،3ط،الصليبيةالحروبفىالمسلمينجهاد،(.د)عاسورمحمدحمادفايد.170

.م1985

عان.ط،الإسلامىالصليبىالعراعفىودورهاطبرياإقطاعية،(.د)الدويكاتفؤاد.171

.م2002

172.;Lالقاهرة.طتارنحية،ووثائقنصوص:الأولىالصليبيةالحملة،(.د)قاسمعبدهسم

.م2001

.م2001القاهرة.ط،الصليبيةالحروبماهية،-.173

-464)من(وحلب)الموصلالصليبيةوالحروبالإقليميةالعلاقات،مارسبنكمال.174

.م2004القاهرة،ط،1871cr-1071هـ/583

.م1997القاهرة.ط،الفاطمىالعصرفىوالوزراءالوزارة،(.د)المناوىحمدىمحمد.،75

2ط،والشاممصرفىالعربىالأدبفىوأثرهاا.لصليبيةالحروبكيلانى،سيدمحمد.،76

.م1984القاهرة

بنغازى.ط،الصليبيةالحركةتوجيهفىالدينىالعاملأثر،(.د)منصورصالحمحمد.177

f1996.

القاهرة.ط،الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالمسلمينأحوال،(.د)الشاعرفتحىمحمد.178

.م1989

.طالرها،سقوطحتىالصليبيينضدالمقدسالجهاد،(.د)الثيخمرسىمحمدمحمد

.م1990الإسكندرية

.ط،المنصورةفىوهزيمتهمصرعلىالتاسعلويسحملة،(.د)زيادةمصطفىمحمد.180

.f1961القاهرة
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587/م)191أرسوف)معركةالصليبىالإسلامىالصراعفى،(.د)عوضمؤن!محمد.،8،

.م9971لقاهرةا.ط،هـ(

.م000-1999القاهرة.ط،والغربالشرقبينالعلاقات..،82

.م1992عمان.ط،ونقديةتاريخيةدراسات،الصليبيةالحروب،.183

.ط،اميلادية187-1099الصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالأوربيونالرحالة!ا.184

.م1992القاهرة

العدد،الأوسطال!ئرقبحوثمركزمجلة،الصليبيةالبيرةمستوطنةعلىأضواء،.185

.م2002مارسالعاسر،

.م2001القاهرة.ط،العقيدة-المياه-السياسة:الصليبيةالحروب،.186

-أ)14المرحلةعندراسة،الشامبلادفىوأثرهاالجرادأصابإغارات،.187

.م2002القاهرة.هـط554-509/م5911

.ط،الصليبيةالحروبزمنالشامبلادفىالمسلمونوالرحالةالجغرافيون.188

.م1995القاهرة

.م2004القاهرة.ط،الوسطىالعصورفىالأوربيونالرحالة!ه.189

.م2006القاهرة.ط،ومقالاتبحوث:المليبيةالحروبعمر،*190

.م1956دمشق،4،جالشامخطط،علىكردمحمد.،9،

.ط،للصليبيينالتصدىفىوأثرهاالمتحدةالإسلاميةالجبهةبناء،(.د)الحويرىمحفود.192

.م1992القاهرة
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.م1996لإسكندريةا
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الأولبلدوبنالملكعهدفىالصلبببةالمقدسبيتمملكة

الصليبيةالحملةمنالصليبيةبالقوىوعلاقتهاالموعسلإمارة،إسماعيلالعليمعبدخلف.327

ماجستير.رسالة?1185هـ/581-1097هـ/491منالزنكيةالدولةنهايةالىالأولى

.ما991المنياجامعة،الآدابكلية،منشورةغير

والجمهورياتالأدنىالشرقبينالاقتصاديةالعلاقاتأسسسعد،سلطانسامى.328

.م1958القاهرةجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،الإيطالية

-)097للميلادعشروالثالثعشرالثانىالقرنينفىصور،(.د)علىعثمانالختمص.329

.م1971القاهرةجامعة،الادابكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،م1!91

رسالةالصليبى،الإسلامىالصراعفىودورهمكورتناىالنرغلى،علىالسيدسعيد.330

.م1992الإسكندريةجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستير

دكتوراهرسالة،(م1268-1098)الشامبلادفىالصليبيةالمرأة،(.د)المليجىمحمدسهير.331

.م2002شمسعينجامعة،البناتكلية،منشورةغير

1)3،-،،،8منالفترةفىالثانىبلدوينالملكعهدفىالمقدسبيتمملكة،عثمانصفاء.332

2005،شمسعينجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالةهـ،525-512/م

الميلادى،عشرالثانىالقرنفىالصليبيةالمقدسبيتمملكةفىالقلاع،المنعمعبدصلاح.333

.م2000سمسعينجامعة،البناتكلية،فشورةغيرماجستيررسالة

فىالأدنىبالشرقالصليبيينعندوالاجتماعيةالسياسيةالحياة،(.د)علىمحمدالحفيظعبد.334

،الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالةالميلادى،عشروالثالثعشرالثانىالقرنين

.م1975القاهرةجامعة

فىوالماليةالإداريةوالتنظيماتالسياسيةالحياة،(.د)الفقىالرؤوفعبدالدينعصام.335

القاهرةجامعة،الآدابكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،والجزيرةالموصلأتابكيةدول

.م1971

هـ/465ملاذكردموقعةمنوالصليبيونالسلاجقة،(.د)رمضانإبراهيمالغنىعبد.336

،الادابكلية،منشورةغيردكتوراهرسالة،م1144هـ/539الرهاسقوطحتىم1071

.م1957القاهرةجامعة
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والمراجعالمصادرقائمة

رسالة،الصليبيةالحروبععرفىالشامبلادفىالمسيحىالمجتمع،(.د)علىالسيدعلى.337

.م1979القاهرةجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستير

1187cعامحتىاللاتينيةالمقدسبيتمملكةفىالكنيسةدورمحمد،العزيزعبدفتحى.338 f

.م1988الزقازيقجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة

عشر،الثانىالقرن-الصليبيةالحروبعصرفىالجليلإقليم،(.د)الطرسوبىمحمدليل.339

.م1987القاهرةجامعة،منشورةغيردكتوراهرسالة

الحروبزمنوالجزيرةالشامبلادفىالاغتيالات،المقدممهيوبمحمداللهعبدمحمد.340

.`2005المنصورةجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،الصليبية

عصرفىالشامبلادفىوالمسيحيةالإسلاميةالدينيةالتنظيمات،(.د)عوضمؤنسمحمد.341

رسالة،معشروالثالثعشرالثانىهـ/والسابعالسادسالقرنينفىالصليبيةالحروب

.م1984سمسعينجامعة،الآدابكلية،منشورةغيرماجستير

رسالة،الإسلامىالصليبىالصراعفىودورهاعسقلانالعسقلانى،العزيزعبدمصطفى.342

.مأ992الإسكندريةجامعة،الآدابكلية،منثورةغيرماجستير

490/`1291-1097)الصليبيةالحروبعصرفىودورهاالنعمانمعرةمحمد،يسرىمها.343

.م)899الإسكندريةجامعة،الادابكلية،منشورةغيرماجستنرسالة،(ـه690

منالشامبلادفىوالصليبيينالمسلمينبينالاقتصاديةالعلاقات،العالعبدالسيدمهجة.344

-487)الصليبيةللحركةالمعاصرينوالأجانبالعربوالجغرافيينالرحالةكتبخلال

جامعة،الادابكليةمششورة،غيرماجستيررسالةc(`1291-1095هـ/690

.م1987الإسكندرية

المعارفدوائر:تاسعا

345.yتبالقاهرة.ط،5ج،4،ج)،جواخرينالشتتلاحؤى.ت،الإسلاميةالمعارفائرة..

الدوليةالمعلوماتشبكةعلىمواقع

http://www. atareeku.com
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الخلاصة

لخلاصةا

الصليبيةالمقدسبيتلمملكةوالفعلىالحقيقىالمؤسسالأولبلدوينالملكيعد

فىامتدتالتىالمملكةهذهc..++512-494/م1118-،،00منالممتدةالفترةفى

المسلمينضعفمنالأولبلدويناستفادوقد،بيروتإلىالعقبةمنعهده

تحقيقبمعنى،الوقتعنصراستغلالهإلىبالإضافة،أنفسهمعلوانقسامهم

ممكن.وقتأسرعفىالإنجازات

بإخضاع،الوليدةالصليبيةللمملكةتأسيسه،الأولبلدوينأعمالأهممن

بالمدنبالاستعانةوذلك،سيطرتهتحتوجعلها،الساحليةالمدنمنالعديد

هذهرأتووا"البندقية".و"بيزا"،"جنوه"،ولاسيما،الإيطاليةالتجارية

قبضةفىلتكونالشرقتجارةتحويلأجلمنسانحةنرصةذلكفىالمدن

الإيطاليين.

حملاتفىمتمثلاذلكوكان،الفاطمىالخطرصد،الأولبلدوينالملكاستطاع

الأفضلالوزيريدعلىتمتالثلاثالحملاتهذهأنويلاحظ،الثلاث"الرملة"

الحملاتهذهوجميعالفاطمى.الثهبأحكامالامرالخليفةعهدفىالجمالىبدربن

.()الفواطمالمسلمينعلىالصليبيونفيهاانتصر

259

http://www.al-maktabeh.com



الأولبلدوينالملكعهدفىالصليببةالمقدسبيتمملكة

فى،الأهميةمنكبيرجانبعلىحملتينفىتمثلاخرخطرهناكوكان

أتابكفيهاالمسلمونقادوقد(-.507/م1113هـ-505/م1111)عامى

الأخطر،كانت!ه507/م1113حملةأنويلاحظ-مودودالدينشرف-الموصل

معركةصورةفىا!صليبيينعلىانتصارهمتحقيقمنالمسلمونتمكنحيث

صنلنجاة،تمكنولكنه،الأولبلدوينالصليبىالملكأسروتمالإقحوانة"،"آ

طريقعنوذلك،الأولبلدوينمنهاستفاد،الوقتعنصراستغلالأنونلاحظ

استغلالوعدم،المسلمينمواجهةفىالأوروبىالغربمنالبشرىالدعمإرسال

إلىبالإضافةوالانقسام،التفككبسببوذلك،انتصارهممنالفرصةالمسلمين

خناجريدهـعلى507/م1113عامفىمودود،الدينسرفالجهادبطلقتل

الحشاسين.

نقصمشكلةمنها:المشكلاتبعضبمواجهةالأولبلدوينقاملقد

التوزيعلخريطةجزلىتغييرعلىالأولبلدوينعملفقد،البشرىالعنصر

بالاتصالفقام.الشرقيينالمسيحيينجلبخلالمن،المنطقةفىالديموغرافى

وكذلك،حورانوفى،الاردنسرقالموجودةالمحليةالمسيحيةبالعناعرسرا

لهموقدم.طرابلسفىوالموارنةالرها،فىوالحساطرةالأرمنمنعناصر

المدينةأنونلاحظ،المقدسةالمدينةفى،والحماية،بالأمانالخاصةالإغراءات

التىالسكانيةالخلخلةمنالمقدسةالمدينةعوضوبذلكبهم.عامرةصارت

.الشهيرةمذبحتهاجراءصبهاأصيبت

من،الصليبيةالقلاعتشييدفىالأولبلدويندوروهواخر،إسهامإلىونذهب

تكونكىوالحصونالقلاعإقامةإلىفاتجه،فلسطينفىالصليبيينأملاكتأمينأجل

المسلمين.ضدالواقيةالدروعبمثابة
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الخلاصة

الفاطمى.الضعفمنتاكدهبعدمصر،صوبالتوسعفىبلدوينالملكقام

غزةمنالمسافةوقطعهـ،512/م1118عاممصرعلىاستكشافيةبحملةقامفقد

الحقيقىالمؤسس،الأولبلدوينتوفىذلك،أثناءفىولكنالفرما،ثم،العريشإلى

الصليبية.المقدسبيتلمملكةوالفعلى

:فصولخمسةإلىالدراسةتلكقسمتوقد

علىوحملتهالشامى،الساحلإخضاعتجاهالأولبلدوينسياسة:الأولالفصل

صور،عدا،فيماالشامى،الساحلعلىالاستيلاءكيفيةالفصلهذافىتناولتمصر.

مصر.علىالاستكشافيةحملتهإلىبالإضافة،وعسقلان

الشامبلادفىالإسلاميةالقوىتجاهالأولبلدوينسياسة:الثانىالفصل

،حرانموقعةو،الثلاثالرملةحملاتالفصلهذافىتناولت،والجزيرة

المقاومةوكذلكبرسق،وحملةمودود،الدينلهشرفحملاتإلىبالإضافة

الشعبية.

.الأولبلدوينعهدفىالحربيةالعمارة:الثالثالفصل

قلعة:تشييدإلىبالإضافة،الجليلفىالقلاعتشييدالفصلهذافىتناول!

.فرعونوجزيرة،وأيلة،والكرك،الشوبك

الكنيسة.تجاهالأولبلدوينسياسة:الرابعالفصل

والإقطاعاتالمنحإلىبالإضافة،الكنيسةعلىالإسراف،الفصلهذافىتناولت

.عهدهفىمنحتالتىالكنسية

261

http://www.al-maktabeh.com



الأولبلدوينالملكعهدفىالصليبيةالمقدسبيتمملكة

فىالمقدسبيتلمملكة،والاجتماعية،الاقتصاديةالأوضاع:الخامسالفصل

.الأولبلدوينعهد

،وتجارةوصناعةزراعةمنالاقتصاديةالأوضاعالفصلهذافىتناولت

والأعياد،المجتمعوطبقات،سكانيةتركيبةمنالاجتماعيةالأوضاعإلىبالإضافة

الصليبى.الملكهذاعهدفىوغيرهاالدينية

أ

w
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